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»م���ا الع���امل اإال م����رح كب���ر، ونح���ن علي���ه ممثل���ون«. ه���ذه العب���ارة 

ال�سه���رة، التي ت�سمنتها م�رحي���ة �سك�سبر »كما حتب«، ميكن تف�سرها 

عل���ى اأنها تت�سم���ن نبوءة مبكرة جدًا بع�ر العومل���ة. �سخ�سيًا، ال اأميل 

اإىل كلم���ة »عومل���ة« Globalization، وم���ا زل���ت اأف�س���ل عليه���ا كلمة 

�سف ال�سديد-  وىل �سارت ت�سر –للأ ن االأ »العاملي���ة« Universality، الأ

اإىل هيمن���ة قط���ب واحد يذي���ب الهويات الثقافية املحلي���ة، بينما ت�سر 
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الثاني���ة اإىل التب���ادل )اأو املقاي�س���ة،( بحيث تعترب املحلية اأقرب طري���ق اإىل العاملية، كما 

م���ر مع جنيب حمف���وظ والطيب �سالح واأدوني�ش وحممود دروي�ش وغ�سان كنفاين  كان االأ

وجربا اإبراهيم جربا ويو�سف اإدري�ش وحليم بركات وغادة ال�سمان وزكريا تامر وحنا مينة 

وحممد �سكري وحممد زفزاف وحممود دياب واألفريد فرج. ات�سمت اأواخر القرن الع�رين 

وروبي، اإىل  لفي���ة الثالث���ة باأنها ع����ر التجمعات الك���ربى، فمن االحت���اد االأ وبداي���ات االأ

فريقي، اإىل جامعة الدول العربية، اإىل جمل�ش  �سلمي، اإىل االحتاد االأ منظمة املوؤمتر االإ

التع���اون اخلليج���ي، اإىل جتمع دول اأم���ركا اللتينية، اإىل منظمة �سنغه���اي، اإىل الدول 

اال�سكندنافية، وال�سل�سلة ال تنتهي عند حد. اإن العامل املتطور ي�سر نحو التجمع، بينما 

يدفع���ون بالع���امل الثالث اإىل الت�رذم. هذا ما علينا اأن ن�سعى اإىل مقاومته والت�سدي له 

بقوة.

مة ومغربها على اأمت ما يرام؟  �سوؤالنا اليوم: هل حالة التوا�سل الثقايف بني م�رق االأ

جوابن���ا ه���و »لي����ش بال�سكل ال���كايف«. اإننا جنانب احلقيق���ة اإذا ا�ستكن���ا اإىل �سور التبادل 

نن���ا نتوق ونطمح اإىل توا�س���ل اأعمق وم�ستدام.  املح���دود واملبت����ر بني امل�رق واملغرب، الأ

وا�سمحوا يل اأن اآخذ جن�سًا اأدبيًا/فنيًا بالذات كنموذج، وهو لي�ش بعيدًا عن ال�سعر، ولي�ش 

بعيدًا اأي�سًا عن احلكاية، اأال وهو امل�رح.

لع���ل اأّول احت���كاك بارز بني املغ���رب وامل�رق جاء عرب م�ساركة »مقام���ات بديع الزمان 

الهمذاين« للم�رحي املغربي اللمع الطيب ال�سديقي يف اأول دورة من »مهرجان دم�سق 

للفن���ون امل�رحي���ة« عام �9�9. اأذك���ر اأن ناقدًا زميًل، كان قد ح����ر بروفة للعر�ش قبيل 

افتتاح���ه، ج���اءين منده�س���ًا ليقول: »اإنه �س���يء مل اأ�سهد له مثيًل، فه���م يغنون ويرق�سون 

وميثل���ون معًا!« وابت�سمت معلق���ًا: »�سن�سهد، اإذًا، والدة للم�رح ال�سامل العربي«. بالفعل، 

اأخ���ذ عر�ش »املقامات« جمهور النخبة ال�سوري، وجميع ال�سيوف من امل�رحيني العرب، 

�سيلة ملولي���ر، كما اأبهر  كعا�سف���ة. كان ال�سديق���ي ق���د اأبهر فرن�س���ا نف�سها مبقاربت���ه االأ

جمهور املغرب بعر�شٍ �سخم يف ملعب لكرة القدم. وكان حل�سوره ال�ساحر كممثل رئي�سي 
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�سايف املبه���ر ل�سالح العر�ش، الذي كان احتفااًل م�رحيًا اأ�سيًل  يف »املقام���ات« تاأثره االإ

آن مع���ًا. جدي���ر بالذكر، اأن »مقام���ات الهمذاين« ا�ستف���زت امل�رحي العراقي  وحديث���ًا يف ا

املوهوب قا�سم حممد، رحمه اهلل، ببعدها الوجودي الكوميدي ال�ساخر، فاأراد اأن يعطيها 

زل بني اجلد والهزل«، كم�رحيٍة معار�سٍة، ومثل  تف�س���رًا ي�ساريًا، فاأبدع عر�ش »بغداد االأ

ذهان  فيه���ا الفن���ان الكب���ر يو�سف الع���اين. كان العر�ش جيدًا جدًا، اإال اأن���ه مل ميُح من االأ

اإبه���ار عر�ش ال�سديقي. بعدئٍذ، تكررت زي���ارات الطيب ال�سديقي اإىل دم�سق يف عر�سني 

م�رحيني اآخرين، لكنهما مل يرتكا تاأثر »املقامات«، على الرغم من جودتهما، وذلك اإما 

ملحدودي���ة العرو�ش، اأو لتطور ال���ذوق امل�رحي وتنوعه بعد اأن حترر من مفاجاأة وده�سة 

وىل. كان اأولهم���ا عر�ش »ال�سفود«، الذي قدمه يف امل�رح الع�سكري للتجريدة  املقارب���ة االأ

ول/ اأكتوبر �9�3، والثاين هو »اأبو حيان التوحيدي« �سمن  املغربية عقب حرب ت�رين االأ

دورة الحقة ملهرجان دم�سق للفنون امل�رحية. 

املقارب���ة امل�رحية الثانية بني املغرب وامل�رق كان���ت عرب املوؤلف اأحمد الطيب العلج، 

اإذ اأخ���رج ل���ه املخرج املبدع الراح���ل فواز ال�ساجر م�رحية »حلي���ب ال�سيوف« مع »م�رح 

ال�سع���ب« يف حل���ب، ثم اأخرج له الفن���ان الكبر اأ�سعد ف�سة م�رحي���ة »ال�سعد« مع »م�رح 

دم�س���ق القوم���ي«، من بطولة عبد اللطي���ف فتحي ومنى وا�سف. والطري���ف اأنه عندما 

�س���ارك العل���ج نف�سه مع فرقت���ه املغربية مب�رحية من تاأليف���ه واإخراجه يف اإحدى دورات 

»مهرج���ان دم�س���ق للفن���ون امل�رحية«، مل ي���رَق بعر�س���ه اإىل م�ستوى العر�س���ني ال�سوريني 

الناجح���ني. يذكرين هذا باأن اأف�سل عر�ش �ساهدته يف حياتي مل�رحية �سك�سبر »ريت�سارد 

الثال���ث« كان اأملاني���ًا يف برلني، بينما كان اأف�سل عر�ش �ساهدته مل�رحية بر�ست »غاليليو« 

كان بريطاني���ًا يف لن���دن. فم���ا اأحرانا نحن الع���رب بالتقارب والتوا�سل م�رق���ًا ومغربًا، 

آمااًل وتطلعات واحدة. ونحن منلك لغة واحدة، ثقافة واحدة، هوية ح�سارية واحدة، ا

اأم���ا املقارب���ة الثالث���ة، فكانت عرب ن�ش للموؤلف املغربي عبد الك���رمي بر�سيد، قدم من 

تون����ش باإخ���راج ت�سدى له باقت���دار عبد الغني بن طارة. لكن نظري���ة بر�سيد عن »امل�رح 
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االحتفايل« مل تتحقق يف ن�سو�سه امل�رحية نف�سها، كما مل تلق كبر هوًى لدى امل�رقيني 

م���ن امل�رحي���ني العرب، الذي���ن كان طراز احتفاليته���م خمتلف���ًا يف ال�سبعينيات، خا�سة 

يف م����ر عل���ى اأي���دي م�رحيني م���ن اأمثال جنيب ����رور و�سعد اأرد�ش وج���لل ال�رقاوي 

و�سواه���م، ويف لبن���ان عل���ى اأي���دي روجي���ه ع�س���اف ون�سال اأ�سق���ر وجلل خ���وري ويعقوب 

ال�سدراوي، ويف �سورية على اأيدي رفيق ال�سبان واأ�سعد ف�سة و�سعد اهلل ونو�ش ودريد حلام 

وفواز ال�ساجر. 

جدي���ر بالذك���ر اأنه قدمت م�رحي���ة ال�ساعر واملوؤلف امل�رحي ال�س���وري نذير العظمة 

ندل�س���ي« يف املغ���رب اإب���ان عمله اأ�ست���اذًا جامعي���ًا هناك، قب���ل اأن يحييها يف  »�سيزي���ف االأ

دم�س���ق اأ�سع���د ف�سة، وكان���ت امل�رحية ال�سعرية اجلميلة تدور عن اب���ن زيدون ووالدة اأيام 

ندل�ش. االأ

وىل  من جهة اأخرى، كانت ثمة زيارات م�رحية من اجلزائر اإىل �سورية منذ الدورة االأ

ول من ثلثية كات���ب يا�سني ال�سهرة،  ملهرج���ان دم�س���ق للفنون امل�رحي���ة، منها اجلزء االأ

ومنه���ا »دائرة الطبا�س���ر القوقازية« لرب�ست م���ن اإخراج م�سطفى الكات���ب، ومنها اإخراج 

بر�ست���ي الطاب���ع للمخ���رج ال�سهيد عبد الق���ادر علولة. كم���ا كانت اجلزائر ه���ي ال�سباقة 

يوبي، وذلك قبل بلده  لتبن���ي م�رحي���ة »باب الفتوح« ملحمود دياب عن �سلح الدي���ن االأ

م�ر، حني ت�سدى لها �سعد اأرد�ش.

هم على امل�رح ال�س���وري من تون�ش. ويحظى امل�رح التون�سي بتقدير  ج���اء التاأثر االأ

وا�سع جدًا يف ال�ساحة الفنية ال�سورية ب�سكل خا�ش، بل يعتربه بع�سهم احلركة امل�رحية 

وىل على خارطة الوطن العربي الكبر، بحيث �سحب الب�ساط من حتت قدمي م�ر.  االأ

كان���ت بداية االحت���كاك مع اإخراج املن�س���ف ال�سوي�سي ذات الطاب���ع االحتفايل مل�رحية 

للموؤلف امل�ري علي �سامل »كوميديا اأوديب«. يف الوقت ذاته، كانت اأعمال املوؤلف التون�سي 

عز الدين املدين تلقى احرتامًا اأدبيًا الئقًا من النخبة يف �سورية، لكن تاأخر تقدمي عمل 

له اإىل حني قّدمت الفنانة مها ال�سالح م�رحية »�سجرة الدر« كمونودراما قبيل رحيلها 

املبكر. 
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برز جاء هذا مع زيارة مفاجئة لفرقة طليعية تدعى »امل�رح اجلديد«،  لكن التاأثر االأ

قدم���ت عر�س���ًا بعنوان »التحقيق« بالعامية التون�سية الدارج���ة. ورغم اأن اللهجة مل تكن 

داء والعمل امل�رحي  مفهومة للجمهور ال�سوري، اإال اأنه راأى بده�سة اأ�سلوبًا قويًا جدًا من االأ

مل ياألف���ه م���ن قب���ل. �سمت الفرق���ة ممثلني اأخرج���وا جماعيًا، قب���ل اأن ي�سبح معظمهم 

خراج، منهم الفا�سل اجلعايبي، حممد اإدري�ش، الفا�سل اجلزيري، واملمثلة  اأعلمًا يف االإ

اللمع���ة جليل���ة بكار. وما لبثت الفرقة اأن ع���ادت اإىل دم�سق بعر�ش جديد ال يقل روعة 

يف التجري���ب بعنوان »غ�سالة النوادر«. بعد انفراط عقد »امل�رح اجلديد«، تناوب كل من 

�ش عام���ًا بنجاح فائ���ق يف »املعهد العايل للفن���ون امل�رحية« يف  حمم���د اإدري����ش )الذي درَّ

�سورية،( والفا�سل اجلعايبي مع زوجته جليلة بكار، ثم عز الدين قنون مبجمل اأعماله، 

خ���ر عن ج���ربان خليل جربان، عل���ى اإحراز  وتوفي���ق اجلب���ايل يف »كلم اللي���ل« وعمل���ه االآ

تاأثرات قوية ومبا�رة لدى امل�رحيني ال�سباب يف �سورية. واأخ�ش الفا�سل اجلعايبي وعز 

ف�سل بالن�ش يف اأعمالهما،  الدين قنون بقدر من الثناء امل�ستحق بجدارة الهتمامهما االأ

ول موؤلف���ًا مرموقًا اإىل جانب كونه خمرجًا مل�رحي���ات »فاميليا« و»ع�ساق  بحي���ث غدا االأ

املقه���ى املهج���ور« و»جنون« و�سواه���ا، وكذلك يكتب الثاين ن�سو����ش عرو�سه بالتعاون مع 

زوجته املمثلة املوهوبة ليلى طوبال، حمواًل امليلودراما اإىل فن اأداء حيوي �سديد احلرارة 

واالنعتاق من القيود. انعك�ست هذه التاأثرات التون�سية بوجه خا�ش على جتارب بع�ش 

املخرج���ني ال�سوري���ني، مثل: ماهر �سليب���ي، غ�سان م�سعود وعبد املنع���م عمايري، ون�سبيًا 

ار، وجزئيًا على بع�ش ن�سو�ش دلع الرحبي  عل���ى بع����ش اأعمال املخرج العراقي با�سم قهَّ

التي اأخرجها زوجها حامت علي. 

باملقاب���ل، ال اأ�ستطي���ع ر�سد تاأثرات امل����رق امل�رحية على امل�س���ارح يف �سمال اأفريقيا 

عل���ى وج���ه الدقة، فمعظم م�ساركات الفرق ال�سورية يف »مهرجان قرطاج« التون�سي كانت 

بن�سو����ش عاملي���ة، مث���ل »رج���ل برج���ل« لرب�ست من اإخ���راج فايز ق���زق، و»حكاي���ة ال�ستاء« 

ل�سك�سب���ر اإخ���راج د. ريا����ش ع�سمت. كما اأن دريد حلام زار تون����ش بعرو�سه اجلماهرية، 
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وت���رك انطباع���ًا قوي���ًا. كذل���ك �ساركت م�رحي���ة عمايري »�س���دى« بنج���اح يف »مهرجان 

قرطاج«، بينما اأخرج ه�سام كفارنة يف املغرب عر�سًا م�رحيًا. ولكن، يف اعتقادي، يتمتع 

التاأليف امل�رحي امل�رقي مبتانة اأكرب من حيث البناء ور�سم ال�سخ�سيات، يعزا اإىل تنوع 

يطايل والرو�سي  ملاين واالإ نكليزي والفرن�سي واالأ دبية بالتاأليف امل�رحي االإ التاأث���رات االأ

مرك���ي. اأم���ا التاأليف امل�رح���ي يف تون�ش واجلزائر واملغرب، فهو اإم���ا نابع من التاأثر  واالأ

املبا����ر بامل����رح الفرن�سي، اأو مبعار�ست���ه واجرتاح اختلف عن ال�سائ���د واملاألوف. اأعمال 

توفي���ق اجلب���ايل املتقنة عمومًا م���ن الناحية الفني���ة اأعم���ال ب�رية/ت�سكيلية يف املقام 

ول، رغ���م اأنه���ا تدخل ال�سوت واملو�سيقا اأي�س���ًا كعنا�ر اأ�سا�سي���ة ملقاربتها التجريبية.  االأ

بهار اجلم���ايل، والعرو�ش ذات احلرك���ة اجل�سدية، كما يف  حمم���د اإدري����ش مت���وازن بني االإ

وروبي.  عر�سه ال�سخم »اإ�سماعيل با�سا«، وبني الطليعية واحلداثة املجاريتني للم�رح االأ

داء الكوميدي  الفا�سل اجلعايبي م�رحي من طراز متقدم وفريد، وهو ي�سمن مل�سات االأ

البديع���ة �سم���ن م�رحيات ذات اأج���واء قامتة، كم���ا يف »فاميليا« و»جن���ون«، لكن اأعماله 

مر  تلق���ى ا�ستح�سان���ًا من النخبة املثقفة ب�سكل اأ�سا�س���ي. رمبا ح�سم الفا�سل اجلزيري االأ

بتغليب���ه الكوميدي���ا ال�سعبية، وتقدميه لعرو�ش �سخم���ة تتوجه اإىل جمهور عري�ش، يف 

غو����شٍ يف ال���رتاث املو�سيقي والغنائ���ي والتهريجي اأي�سًا، بحيث جن���ح يف اإر�ساء النخبة 

وعموم اجلمهور. عز الدين قنون يذهب بعيدًا يف معاجلته ملو�سوعات اجتماعية �ساخنة، 

بحرارة اأدائية �سديدة تطور امليلودراما اإىل فن. ولكن، اإذا كانت جتربة الطيب ال�سديقي 

�سالة املحلية مع �روط احرتاف عالية امل�ستوى، فاإن م�سكلة اأعمال الفا�سل  حتتفي باالأ

اجلعايبي وحممد اإدري�ش توفيق اجلبايل والفا�سل اجلزيري وعز الدين قنون، هي غلبة 

اأدوات العر����ش املبه���رة عل���ى الن����ش اجلي���د. على الرغم م���ن روعتها املذهل���ة من حيث 

خراج الفذة، ت�ستند اإىل ن�سو�ش طليعية قامتة، حتى يف كوميديتها  التمثيل، ومل�سات االإ

ال�س���وداء، ي�سع���ب اأن يت���م اإحياوؤها مرة اأخرى من قبل فرق���ة اأخرى يف امل�رق، بل وحتى 

هم، والن�ش عبارة عن  ف�سلية، وهو االأ يف املغرب نف�سه. العر�ش يف امل�رح التون�سي له االأ



مة ومغربها التوا�صل الثقايف بني م�رشق الأ

ول  2010 ��العـــــــــــــــــــدد  565    ت�شـــــــرين الأ

دائي فقط، ورواي���ة حكاية باجل�سد وال�س���وت، اأكرث من كلمات  ث���ر االأ و�سيل���ة لتحقي���ق االأ

احل���وار. اأعتقد اأن هذا م���ا قاد التجارب امل�رحية التون�سية املتوهجة اإىل االنطفاء بعد 

ح���ني، فامل����رح عل���ى هذا امل�سار، اإمن���ا ي�سر يف طريق م�س���دود. وعلى نقي����ش كل ما دعا 

اإلي���ه التمثي���ل الواقع���ي/ النف�سي املعا�ر م���ن �ستان�سلف�سكي اإىل �سرتا�س���ربغ وكازان من 

»كب���ح جم���اح« امل�ساع���ر امليلودرامي���ة الظاه���رة، واللعب عل���ى ما بني ال�سط���ور من ظلل 

داء ال�سائد يف تون�ش خا�سة ينح���و نحو اإفلت  فع���ال، فاإن معظ���م تي���ار االأ رمادي���ة يف االأ

�سف، فاإن »املقاي�سة« –واأ�ستعر  التعب���ر العاطفي من عقاله ب�سورة اأكرب من الواق���ع. للأ

امل�سطل���ح م���ن امل�رحي الكبر يوجينيو باربا– لي�ست من�سفة بني امل�رق واملغرب. نحن 

خراج امل�ستعر�ش للع�سلت من املغرب.  داء اخلارجي واالإ –امل�رقيني- ن�ستعر اأ�سكال االأ
لكنن���ا بداأنا نفعل ذلك مع حكايا هزيلة امل�سمون، ه�سة البناء، ذات �سخ�سيات كرتونية، 

دائية  ظهار املهارات االأ ر�ساء الرغبة يف الفرجة، كو�سيلة الإ يوؤلفها ممثل اأو اأكرث، فقط الإ

اخلارجي���ة الزاعم���ة باأنها تعربرِّ عن �س���دق داخلي. �سحيح اأن املغارب���ة ي�سنعون م�رحًا 

حيان يقدم جمرد ق�سة  طليعي���ًا للفرجة، ب���كل املوا�سفات العاملية، لكنه يف كثر م���ن االأ

ب العن�ر  بولي�سي���ة، وال يعك����ش بال����رورة هوي���ة عربية من حي���ث املو�سوعات، ب���ل يغلرِّ

حياءات  نتاج امل�رحي الواحد على االإ املحلي على القومي، ويهدف اإىل حتقيق اإبهار االإ

الت���ي يفرت����ش اأن تت���م يف اأزمن���ة واأمكنة اأخ���رى خمتلفة بني املحي���ط واخلليج. وجدير 

بالذك���ر، اإن تون����ش اأجنب���ت يف الف���رتة نف�سها التي ظه���ر فيها خمرجو »امل����رح اجلديد« 

خمرج���ًا م���ن ط���راز عبد الغني ب���ن طارة، ال���ذي عمل خب���رًا يف ال�سعودية، ث���م ان�رف 

كلي���ًا اإىل التمثي���ل، وهو خمرج يوازن بني االهتمام بالن�ش، وبني عنا�ر الفرجة وح�سن 

ا�ستخ���دام التقني���ات. ولعل الفراغ الذي خلفه عبد الغني ب���ن طارة قد مت ملوؤه بجهود 

املخرج املوهوب حامت دربال، الذي اأخرج »ماكبث« باأ�سلوب اأ�سيل وحديث معًا، كما اأخرج 

العم���ل الغنائي/اال�ستعرا�س���ي ال�سخم »الفجر اجلي���د« عن حياة اأب���ي القا�سم ال�سابي، 

بهار. فكان عمًل ا�ستعرا�سيًا ا�ستعر�ش فيه جماليات الت�سكيل اإىل حد االإ
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نخل�ش اإىل التايل: لو اأح�سن كل من امل�سارقة واملغاربة تبادل اأف�سل ما لديهم، و�سهروا 

جتاربه���م الطليعي���ة م���ن خلل مهرجان���ات امل�رح يف دم�س���ق وقرطاج وال���دار البي�ساء، 

�سواء،  وجه، كقطع���ة ما�ش نادرة ت�س���ع بانعكا�س���ات االأ خلرجن���ا مب����رح عربي متن���وع االأ

مل من خلل الطيب ال�سديقي واأحمد الطيب  ذهان البدايات الواعدة باالأ وتعيد اإىل االأ

العل���ج وقا�س���م حممد ويو�س���ف العاين وحممد اإدري����ش و�سعد اهلل ونو����ش وممدوح عدوان 

وف���واز ال�ساج���ر واأ�سعد ف�س���ة و�سواهم، وهي املرحلة التي ع�ستها �ساه���دًا وم�ساركًا. وال بد 

�سا�ش لتقدم وازدهار اأية حركة  من التذكر اأن التكامل بني عنا�ر العمل امل�رحي هو االأ

يجابي املنفتح على التعدد والتنوع، مع احلفاظ على توازن دقيق  م�رحية، والقبول االإ

ناج���م عن وعي للخ�سو�سية والهوية. اإنها مقاي�سة التاأثر والتاأثر. هذا، باخت�سار، هو 

بداع. الفارق بني االتباع واالإ

¥µ
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م�ساء الثالثاء الواقع يف 14 اأيلول، رحل املفكر والباحث العربي اجلزائري 

اإىل  الدعوة  اد  روَّ اأحد  الذي كان  اأرك��ون، عن 82 عامًا )1928- 2010(،  حممد 

�سالمي يف جامعة ال�سوربون  ديان، واأ�ستاذًا لمعًا لتاريخ الفكر الإ احلوار بني الأ

يف باري�س، ويف جامعات عاملية كثرية، وموؤلف الكتب الكثرية ذات املنهج العلمي، 

اأعماله  كل  يف  وكان  وامل�سلمني،  �سالم  الإ لتاريخ  املعا�رصة  التحليلية  والروؤية 

وكتاباته حري�سًا على ك�سف العوائق الذهنية واملعرفية والعراقيل الجتماعية 

\ \ \ \ \ \

حممــد �أركـــون

�سالمي ونقد �لفكر �لعربي �لإ
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التي حتول دون حتقيق امل�صاحلة مع زمننا، ومع احلداثة الكونية، وانخرط يف م�رشوع 

ميان من الت�صدد والتع�صب، وقام بالبحث والتفكري يف  علمي دوؤوب من اأجل تنقية الإ

ن�صان وقيمه وحقوقه الدنيوية، وعا�ش خمتلف التحولت التي عرفها املغرب  ق�صايا الإ

�صالحيني من اأمثال:  العربي احلديث واملعا�رش، ومّثل حلقة الو�صل التاريخية ملعارك الإ

فغاين والكواكبي وحممد عبده وعبد اهلل العروي ون�رش حامد اأبو زيد، وه�صام جعيط،  الأ

�صوهوا  الذين  امل�صت�رشقني  بع�ش  وحارب  �صالم،  الإ با�صم  العنف  فو�صى  يومًا  ترهبه  ومل 

اأن يدخل يف  اأفكار علمّية، من دون  �صالم يف الغرب، وكانت له يف هذا املجال  �صورة الإ

دخال علم  مربيايل، وكّر�ش جهده لإ جدلية هدم علم ال�صت�رشاق، وت�صويره يف ال�صياق الإ

وهام التي تكّبله. �صالميات التطبيقية على الرتاث، بغية تفكيكه وتعريته من الأ الإ

اأ�صتاذًا كبريًا، وخطيبًا مفّوهًا ل ي�صق له غبار، وكانت متعة  اأركون  لقد كان حممد 

�صالمي وق�صايا الرتاث  ما بعدها متعة اأن ن�صتمع اإليه وهو يتحدث عن �صوؤون الفكر الإ

ا�صتمعت من خاللها  التي  الدقائق  تلك  اأن�صى  ول  واحل�صارات،  دي��ان  الأ واحل��وار بني 

اإىل مداخلته التي قّدمها يف املنظمة العاملية للرتبية والثقافة والعلوم »اليون�صكو« يف 

باري�ش، اأواخر عام 2008، يف القاعة الثانية يف افتتاح موؤمتر »كيمياء احلوار بني ال�صمال 

واجلنوب« الذي كان يل �رشف امل�صاركة فيه، واإلقاء كلمة �صورية يف حفل افتتاحه..

ويعطيهم  حم��ا���رشات��ه،  وجمهور  طالبه  خماطبه  يجيد  الكبري  ال��راح��ل  ك��ان  لقد 

التنويري،  �صتاذ  الأ العرب وامل�صلمني من جديد، وكان  ا�صتنها�ش  القادرة على  املفاتيح 

ودرا�صاته  واأبحاثه  الكتابّية،  م�صاريعه  يف  ج�صدها  وا�صحة،  علمية  منهجية  �صاحب 

يف  الكربى  امل�صاريع  اأ�صحاب  من  واعترب  �صالمي،  والإ العربي  العقل  تاريخ  يف  الرائعة 

الفكر العربي التي تتطلب اإعادة النظر، فيما بدا اأمام اجلميع اأنه ثابت ومقّد�ش، وقد 

دوات واملناهج الغربية يف تاأويل الرتاث، خا�صة الرتاث الديني،  ا�صتلهم وا�صتفاد من الأ

اأن هناك تراثًا عقالنيًا ثريًا يف  اأن ين�صى  فا�صتفاد من البنيوية مثاًل ب�صكل كبري، دون 
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ح�سارتنا العربية د�ّسنه املعتزلة وعلماء الكلم والفل�سفة الكبار اأمثال: ابن ر�سد وابن 

�سينا والفارابي، و�ساعده على ذلك قربه ومعي�سته الدائمة يف فرن�سا، لذلك ا�ستحق لقب 

»ابن ر�سد العرب« يف القرن الع�رين.

❁    ❁    ❁

�سلمي من خلل تطبيقاته  االإ العربي  للفكر  وا�سعة  آفاقًا  ا اأرك��ون  لقد فتح حممد 

�سلمي، وّظل ي�سعى  ن�سانية احلديثة على درا�سة الرتاث االإ ملنجزات ومناهج العلوم االإ

نه يرى اأن ال�سبيل  �سلمي، الأ جاهدًا اإىل تر�سيخ املنهجية التاريخية احلديثة  يف الفكر االإ

من  وهذا  �سلمية  االإ للمجتمعات  التاريخي  للواقع  العلمي  الفهم  لتحقيق  الوحيد 

بات املذهبية والعرقّية، عندما تو�سع على حمك الفهم العلمي.. �ساأنه اإلغاء التع�سّ

يرى النقاد والباحثون الذين در�سوا نتاج حممد اأركون الفكري والعلمي اأنه ينتمي 

و»فران�سوا فوريه«  بورديو«  و»بير  »مي�سيل فوكو«  الكبار:  الفرن�سيني  املفكرين  اإىل جيل 

الذين اأحدثوا ثورة منهجية يف الفكر الفرن�سي »واأركون« اأحدث ثورة م�سابهة يف الفكر 

املزج  وحاول  و»اأنرثوبولوجية«  وتاريخية  األ�سنية  بدرا�سات  قام  فقد  �سلمي،  االإ العربي 

�سلمي، وهي املناهج نف�سها التي طّبقها  بني عدة مناهج طّبقها على الرتاث العربي االإ

وروبي.. اأركون تاأّثر يف البداية ب�»ريجي�ش  علماء فرن�سا على تراثهم اللتيني امل�سيحي واالأ

بل�سر« العامل يف فقه اللغة، وتعّلم منه منهجية حتقيق وتدقيق الن�سو�ش ومقارعتها 

ببع�سها البع�ش ودرا�ستها على الطريقة التاريخية الو�سعية، ومل يكتِف بذلك بل اأ�ساف 

�سلمي، واأدخل اإليها اأي�سًا درا�سته  اإليها نتائج درا�ساته ومطالعاته يف الفكر العربي االإ

اإ�سافة اإىل علم االقت�ساد، وكان يف كل ما كتب راف�سًا  ملنهجية علم النف�ش التاريخي 

خلقي العملي..  كراه على العقل والفكر، واالنف�سام بني الفكر وال�سلوك وامل�سار االأ االإ

اأبوابًا  التي فتح من خللها  �سلمية،  االإ درا�ساته  فقّدم منهجّيات تطبيقية علمية يف 

التاريخية والثقافية يف املجتمع،  ديان، وطالب بفهم متغّر الظروف  اأو�سع لتاريخ االأ
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ن ذلك يفتح للتدّبر والتفكر والتفّقه والتعّقل، وكم من مّرة تكررت »اأفل تتدبرون«  الأ

تهمي�سه  مّت  املتو�سع  التفكر  من  النوع  هذا  لكن  الكرمي؟  آن  القرا يف  تعقلون«  و»اأف��ل 

و�سّيقت جماالته..

التي تتخبط بها  التاريخية  املاأ�ساة  درا�ساته على �رورة فهم  اأركون يف  ركّز حممد 

�سلمية منذ اأن ا�سطدمت ب�سكل مفاجئ وعنيف باحل�سارة املادية، واحلداثة  ال�سعوب االإ

العقلية، اإذ مل ميّهد لهما عن طريق النقد الفل�سفي والعلمي والبحث عن اأ�سكال جديدة 

للحداثة، كما حدث يف اأوروبة، ويرى اأركون اأن العلمانية ال تعني الق�ساء على الدين، 

�سلم مل يكن  واإمنا و�سع ت�سور للغزو الذي يقوم به اخلطاب العقائدي للمجتمع، واالإ

�سلمية، جتارب  يام مغلقًا يف وجه العلمانية، وقد �سهدت املجتمعات االإ يف يوم من االأ

من  انطلقًا  اأ�سا�سية  فكرّية  م�سائل  عاجلوا  فاملعتزلة  التاريخ،  عرب  عديدة  علمانية 

العربية  والثقافة  اليوناين،  والفكر  �سلمي  االإ الوحي  على  املرتكزة  املزدوجة  ثقافتهم 

موية ثم العّبا�سية كانت مرتبطة باحلياة  مرباطورية االأ �سلمية املزدهرة يف اإطار االإ االإ

واأ�سفهان..  وال��ق��روان  وفا�ش  والقاهرة  وحلب  وبغداد  دم�سق  يف  والعلمية  احل�رية 

ن�سان منذ بداياته، وقّدم للب�رية  �سلم عمل على تاأ�سي�ش اأر�سية �سلبة حلقوق االإ واالإ

املنفتح  الفكر  الزمن، وحالة  قرنًا من  اأربعة ع�ر  ن�سان منذ  االإ قانونًا مثالّيًا حلقوق 

منفتحة  كانت  الطويل، حيث  تاريخها  �سلمية، خلل  االإ العربية  الثقافة  �سمة  كانت 

من  الفكرية  املعارف  العامل خمتلف  �سعوب  منها  وتلّقت  ومعرفيًا،  ثقافيًا  خ��ر  االآ على 

ن- يف اأوروبة واأمريكا من تع�سب  دون تخّوف اأو انغلق اأو تع�سب، خلفًا ملا ن�سهده –االآ

خر وعدم احرتامه، اأي اخلوف املعريف منه.. وخوف من االآ

❁    ❁    ❁

�سلمي« اإىل جعل »امل�ستحيل التفكر  لقد �سعى حممد اأركون من خلل »نقد العقل االإ

�سلمي املعا�ر، ويق�سد  فيه« اأو »اللمفكر فيه« �سيئًا ميكن التفكر فيه داخل الفكر االإ
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�سلمي من دائرة  اأركون ب�»امل�ستحيل التفكر فيه« و»اللمفكر فيه« كل ما حذفه الفكر االإ

�سياء التي  قل، بحيث اأ�سبحت االأ اهتماماته منذ القرن الثالث ع�ر امليلدي على االأ

�سياء التي ي�ستحيل التفكر فيها، وهذا بحد ذاته  ميكن التفكر فيها اأقل بكثر من االأ

دليل على حتّجر هذا الفكر وانغلقه يف �رنقة من املعتقدات اجلامدة واملغلقة، ومن 

هنا جاءت �رورة النقد..

�سلمي على العقلنية احلديثة، ال ميكن  يرى اأركون اأن �رط انفتاح الفكر العربي االإ

اأن يتم ب�سكل فعلي ودائم وناجح اإال بتفكيك مفاهيم »دوغمائية« وجامدة وفتح ثغرات 

آفاق وا�سعة على ما يحدث حولنا، اأي على العقلنية العلمية والفكر التاريخي..  وا

بداع،  –اليوم- من قطيعتني مزدوجتني على م�ستوى اخللق واالإ اإن العرب يعانون 

وىل: بالقيا�ش اإىل الفرتة املنتجة والتاأ�سي�سية من تراثهم )القرون  ال قطيعة واحدة، االأ

وىل( التي يعتقدون اأنهم يعرفونها، يف حني اأن الواقع غر ذلك  الهجرية اخلم�سة االأ

القرن  من  ب��دءًا  اخلّلقة  ومغامراتها  الغربية  العقلنية  اإىل  بالقيا�ش  والثانية  اأب��دًا. 

ال�ساد�ش ع�ر وحتى اليوم، والتي ال تزال تتطلب معرفة منهجّية دقيقة، خمتلفة عن 

تلك »املعرفة« امل�ستتة والناق�سة التي ح�سلت يف مرحلتي »النه�سة« ف�»الثورة« ي�ساف اإىل 

ذلك �رورة االطلع على الثورة املعرفّية التي ح�سلت خلل العقود الزمنية املا�سية، 

الكل�سيكية  الغربية  للحداثة  �سكلت جت��اوزًا  والتي  واملجتمع  ن�سان  االإ علوم  يف جمال 

اإن النه�سة العربية الفعلية )اإذا  اأكرث ات�ساعًا..  نف�سها، وافتتاحًا حلداثة فكرية اأخرى 

الفرتة  وتطبيق منهجيات  الفرتتني  بهاتني  االت�سال  تتطلب  اأن حت�سل(  لها  اأري��د  ما 

لكي  �سا�سي  االأ ال�رط  هو  وهذا  وا�ستك�سافهما،  جديد  من  لقراءتهما  عليهما  الثالثة 

نخرج من مرحلة اجلمود التي نعي�سها، ونو�سع قليًل من دائرة املفّكر فيه اأو امل�سموح 

اأن نتحّمل  ن�ستطيع  العربي.. عندئٍذ  واملجال  العربية،  اللغة  اإطار  داخل  التفكر فيه 

�سالة واملعا�رة  م�سوؤولية الرتاث واحلداثة على ال�سواء، ون�ستطيع اأن نطرح م�ساألة االأ
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ب�سكل جديد وخمتلف متامًا.

ويرى حممد اأركون باأن املجتمع املحافظ والراكد هو الذي ي�سّكل خطرًا على حيوية 

مة، ولي�ش املجتمع احليوي واملجدد.. مبعنى اآخر فاإن املجتمعات املهزومة  الرتاث واالأ

�سياء  هي التي تخ�سى فتح باب النقا�ش واحلوار وحتليل م�ساكلها الفعلية، وت�سمية االأ

اأن  حوال تلّمح لها تلميحًا دون  اأح�سن االأ اأو يف  اإنها تتعامى عن م�ساكلها  باأ�سمائها.. 

جتروؤ على مواجهتها وجهًا لوجه، ي�ساف اإىل ذلك اأن الفئات املهيمنة واملحافظة ذات 

اأمد هذه  نه يطيل من  االمتيازات، حتاول احلفاظ على هذا الو�سع القائم واملائع الأ

االمتيازات، وبالتايل فهي تقف يف وجه فتح اأي اإ�سبارة تاريخية اأو طرح اأي �سوؤال له 

معنى..

❁    ❁    ❁

الغرب  يف  يتو�سع  مي��ان  االإ اأن  اأرك��ون  حممد  ي��رى  العديدة  وحما�راته  كتاباته  يف 

الفيزيائية  العلوم  وحتى  بل  واالجتماعية،  ن�سانية  االإ العلوم  اكت�سافات  تو�سعت  كلما 

والبيولوجية، وهكذا يتو�سلون اإىل اإميان رحب مب�ستوى الع�ر.. اإميان ما بعد العلم ال 

ميان. ما قبله، اأو مابعد التنوير ال ما قبله، و�سّتان بني كل النوعني من االإ

اأن  ينبغي  التي  الطريقة  حول  بينهم  فيما  يتناق�سوا  اأن  دائمًا  بحاجة  العرب  اإن 

اأنف�سهم  اأن يخرجوا من  اإىل  اأي�سًا  الديني ويف�ّروه، وهم بحاجة  يفهموا بها تراثهم 

بواب لكي  خرين مع تراثهم، اإنهم بحاجة اإىل فتح النوافذ واالأ وينظروا اإىل جتارب االآ

ي�سّموا هواًء جديدًا، فل يظّلون منغلقني داخل جدران بيتهم اخلا�ش.. اإنهم بحاجة اإىل 

ديان ب�سكل خا�ش، وهي درا�سات  االطلع على الدرا�سات احلديثة املرتكزة على تاريخ االأ

ولكنها  ملانية،  واالأ والفرن�سية  نكليزية  كاالإ وروبية احلديثة  االأ اللغات  كثرًا يف  مزدهرة 

وردية..  خرى كالفار�سية والرتكية واالأ �سف �سبه معدومة يف اللغة العربية واللغات االأ للأ

ويرى اأركون اأن املوقف ال�سلبي من العلم احلديث ال يقّدم اأي �سيء للم�سلمني، بل ي�ساهم 

يف ا�ستمرارية جمودهم وتاأّخرهم..
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احلل عند اأركون يكمن يف توليد فكر نقدي جديد عن الرتاث يف ال�ساحة العربية 

توّلد  لكي  العربية،  واجلامعات  الثانويات  يف  التدري�ش  برامج  تغير  ويف  �سلمية،  واالإ

اأن نهتم بربامج  اأجيااًل تفكر عن طريق العقل ال عن طريق التكرار والنقل، وينبغي 

ن�ساين  االإ باجلانب  ال��ط��لب  تعريف  اأواًل،  التاليني:  باجلانبني  اجل��دي��دة  التدري�ش 

�سويل  �سلمي، وعدم تركهم فري�سة للجانب االأ والعقلين امل�سيء من الرتاث العربي االإ

�سلمي، ويف مرحلة ما من  املغلق، وينبغي اأن يعرفوا اأنه قد وجد يف الرتاث العربي االإ

وىل، مفّكرون ي�سّغلون عقولهم حقًا، وينتجون اأدبًا وعلمًا وفل�سفة، ويوؤثرون  مراحله االأ

حتى على اأوروبة، ويكفي اأن نذكر اأ�سماء ابن ر�سد وابن �سينا وابن خلدون، والتوحيدي 

ُت�رح  واأن  �سا�سية،  االأ ُتنب�ش ن�سو�سهم  اأن  ينبغي  وابن م�سكويه وغرهم كثر..  واملعري 

وُت�سّهل قراءتها، وُتدخل يف برامج التعليم منذ املرحلة الثانوية، وهكذا يعرف الطلب 

العرب اأن اأجدادهم قد وّلدوا حركة اإن�سانية، وعقلنية رائعة يف القرنني التا�سع والعا�ر 

ن�سانية والنه�سوية يف القرنني اخلام�ش  امليلديني، اأي قبل اأن توّلد اأوروبة حركتها االإ

�سلمية �سبقت احلركة  ن�سانية العربية واالإ ع�ر وال�ساد�ش ع�ر، وهكذا جند اأن احلركة االإ

�سف بدءًا  ن�سانية اأجه�ست للأ وروبية ب�ستة اأو �سبعة قرون، ولكن حركتنا االإ ن�سانية االأ االإ

من القرن الثالث ع�ر.

ثانيًا: ينبغي تعريف الطلب العرب وامل�سلمني بكل مراحل احلداثة الفكرية التي 

االنخراط يف  يتطلب  وه��ذا  اليوم،  وحتى  ع�ر  ال�ساد�ش  القرن  منذ  اأوروب��ة  يف  توالت 

برنامج ترجمة �سمويل، وبذلك �سنثر حركة تنويرية رائعة يف خمتلف املجاالت الثقافية 

والعلمية، ونواكب حركة النمو والتطور..

لنا  اأرك��ون قد رحل عن عاملنا وترك  الكبر حممد  العربي  املفكر  اإن  اأن نقول  بقي 

�سلمي، ويكفي اأن نقول  موؤلفات ودرا�سات مهمة جدًا يف الفكر والنقد والرتاث العربي االإ

�سلمي احلديث« اعتربته اأهم مفّكر اإ�سلمي معا�ر،  اإن دائرة معارف »اأوك�سفورد للعامل االإ
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�سلم ودرا�ساته، وقد وّظف البنيوية وال�سيميائية  وهو مفّكر طليعي يف جمال علوم االإ

نرتبولوجيا، ومناهج حتليل اخلطاب اأو ما بعد البنيوية يف ت�سكيل نظرته اخلا�سة  واالأ

�سلمي، وكانت لديه جراأة فكرّية يف تفكيك املمتنع، اأي ما  �سلم وللعقل العربي االإ للإ

فيما  واملعارف  فكار  االأ من  والثمني  اجلديد  فقّدم  التناول،  اأو  الفهم  على  ي�ستع�سى 

تناوله من الق�سايا وامل�سائل، والذي يقراأ اأعماله بدقة يخرج بعد قراءتها على غر ما 

دخل، ويفوز بفهم جديد جدير باالعتبار والتقدير..

�ستبقى  واأفكاره وطروحاته  آث��اره  ا ولكن  عاملنا،  ال��ذي رحل عن  اأرك��ون  حتية ملحمد 

را�سخة يف الفكر والوجدان، و�سيبقى اإحدى العلمات الكبرة يف م�سرة الفكر العربي 

�سلمي والعاملي. االإ

¥µ
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أو »ق.ن« حيث �إن  أت������ي فعل �لكون يف �للغة �لكنعانية من ج������ذر »ك.ن« � يا

ثرية  �ل������كاف و�لقاف يتبادلن. ويف �لن�شو�ص �لتي ك�شفت عنها �حلفريات �لأ

أ�ص �ل�شم������رة- �شورية« ياأتي �لفعل يف  يف مملكة �أوغاري������ت �لقدمية »موقع ر�

�شيغة »ك.و.ن« �أو »ك.ي.ن« �أي �لكينونة وكان يكون. و�ل�شم »�لكون«. وجند 

لف /�لهمزة/  يف جذر فعل �لكون جذر ��شم »كنعان« حيث �إن حرف �لعني و�لأ

أو »كنعان« �لذي يدل عندئذ وبدوره على  يتبادلن فنح�شل على ��شم »ك.�.ن« �

�صاعر وباحث �صوري - باري�س. ❁❁

ò
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أو �ملوجود »ماهو كائن«. فاإذ� �أخذنا  �لكائن �

عبارة كنعانية كان �لكنعانيون يطلقونها على 

أنف�سهم، ورمبا على كل �لب�رش، وهي: »ب.ن/  �

�إيل« /من ن�سو�ص �أوغاريت/ وحرفياً تعني 

أبناء �هلل«، و�لعب������ارة متَّ ��ستخد�مها بكرثة  �«

فيم������ا بع������د يف �لن�سو�������ص �لتور�تية، وهي، 

ومبعن������ى �آخر تعن������ي »خملوق������ات �هلل«. �أي 

أو �لذين  �لذي������ن بناهم �هلل »جبله������م« �هلل. �

كونه������م �خلالق. حيث �إن بن������ى وجبل وكّون 

أّي �إنها تدل  أ لها �لداللة نف�سها. � وخل������ق وبر�

أننا نبقى �سمن  على �لتكوي������ن. وهكذ� جند �

�سيغ������ة ��سم كنع������ان »ك.و.ن« كما �سبق. من 

ناحي������ة �أخرى جند �أن �ال�سم يدل �أي�ساً على 

ننا  �ال�ستقر�ر �ل������ذي هو �رشط �لتم������دن. الأ

أّي نبذ حياة �لتنقل  نق������ول »كّن عن �حلركة« �

و�لرعي و��ستقر يف م������كان و�حد »�ملدينة«، 

وعمل يف �لزر�ع������ة �لتي ت�سمن له وملو��سيه 

�لقوت �ل�رشوري للحي������اة دومنا باعث على 

أي�ساً نقع على  �لبحث عن هذ� �لقوت. هنا �

ن�سان �ملتمدن �لذي كف عن �لتنقل  داللة �الإ

و��ستق������ر و�لذي �أ�سبح »يقتن������ي« �ملحا�سيل 

على نحو منظم. وكم������ا �سبق ف�»قنى وكنى« 

لهما مدل������ول و�حد جند �لتعب������ر نف�سه يف 

»�سفر �مللوك �لثاين/24 »�سبى جميع �ل�سناع 

م تقول  قي������ان«. وحتى �ليوم ال ت������ز�ل �الأ و�الأ

أثناء  والد �إذ� حترك������و� كث������ر�ً يف �لبيت � ل�������أ

اللعب، وبلغة احلك������ي اليومي، »كنو« مبعنى 

توقفوا عن احلركة. فكل معاين الكلمة ت�سري 

اإىل ماهو عك�س التنقل اأو احلياة القائمة على 

الرعي والتحرك من مكان اإىل اآخر بحثاً عن 

أ�سلفنا فاجلذر  املاء واملراعي والقوت. وكما ا

أ وخلق وكّون.  »ك.ن« ياأتي كمرادف لفعل برا

أنه كذلك يف اللغة البابلية القدمية  ونالحظ ا

»ق.ن.ي«.

»ك.و.ن.و«  القدمية  �سورية  االآ وباللهجة 

رامي������ة القدمية »ا.ق.ن.ي« كما نرى يف  وباالآ

أق������م يل ن�ساًل« وهي يف  عب������ارة مثل »يا اهلل ا

أو انطى / رامي »ت.ن/ اأي اأعطى ا �سل االآ االأ

أّي فعل الكون«  ب.ن/ يعني ابن /ف.ن.ي/ ا

فيكون املعنى احلريف يا اهلل كّون يل ذرية«.

أنه، ولي�ست  ومما يعزز معنى ا�سم كنعان ا

ال������دالالت اللغوية من قبي������ل ال�سدفة، يدل 

اإ�سافة اإىل كل ما �سب������ق، على ال�سنع، �سنع 

أو ال�سناعة ب�سكل عام يف �سورتها  �سي������اء ا االأ

أّي �سهر املع������ادن بالنار  كم������ا كانت قدمي������اً ا

ونحتها للح�سول على ال�سكل املطلوب منها 

»ولقد ا�ستهر الكنعانيون وعلى نحو خا�س يف 

عهدهم الفينيقي ب�سناعة املعادن و�ساركهم 

اأخوتهم احلثيون يف ذلك.

مما ي������دل على جمموع������ة ب�رصية �سورية 

»كنعانية اأو حثي������ة« م�ستقرة ومتمدنة. ومن 

امللفت لالنتباه اأن ا�سم احلديد »املعدن« ياأتي 
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يف اللغ������ة ال�سومرية القدمية يف �سيغة »كو-

اأن Ku-an« وه������ي تقريباً ت�سويت خمتلف 

قلياًل لكلمة كنعان، وذلك الفتقاد ال�سومرية 

حلرف »العني«. واإذا نظرنا اإىل ا�سم احلديد 

يف البابلية القدمية جند له نف�س الداللة واإن 

أ�سو« التي  تغري اللفظ ف�سار ياأتي يف �سيغة »ا

ن�ساين يف  تدل على احلديد، وعلى الكائن االإ

اآن واح������د حيث اإنها تنحدر من جذر »اي�س« 

اأي العي�س اأو احلياة. وال يفوتنا هنا اأن ننوه، 

أننا جند �سدى  همي������ة، ا �س������ارة عالية االأ واالإ

لي�س بعي������داً ال�سم كنعان يف ا�سم ال�سومريني 

أنف�سهم وبلغتهم حيث  كما كانوا هم ي�سمون ا

أو »�سومر« هو اال�سم الذي  اإن ا�سم »�سومر« ا

كادي /مابني النهرين/  اأطل������ق يف العه������د االأ

على ال�سومريني ويعني كما هو وا�سح اللون 

�سم������ر. اأما يف اللغ������ة ال�سومرية فاإن ا�سم  االأ

 .»Ki-in-gi ال�سومري������ني هو »كي-اإن-جي

أت������ي يف ن�س قدمي يذك������ر فيها امللك  وهو يا

أنه مل������ك »كن-اإن-جي« يعني  ا�سم- داجان ا

»�سومر« و»اكاد«. ويالحظ املرء �سوتياً مدى 

أو باللفظ الكنعاين  التقارب م������ع ا�سم كنعان ا

أي�س���������اً ويف �سيغ������ة اجلم������ع  أو، وا »كنع������ي« ا

 .»Ki-in-a-nim نعي������م   - اإن-ا  »ك������ي- 

وباللغة احلورية »كناجي  Knaggi«. ون�سري 

هنا اإىل اأن هذا اال�سم مازال باقياً ومعروفاً 

أنح������اء بالد ال�س������ام والعراق.  اإىل الي������وم يف ا

فهناك عائالت حتم������ل ا�سم »كنج« و»كنجو« 

و»كنجي«.

اإذا تابعن������ا حتليل ا�س������م كنعان وعالقته 

بفعل الكون واال�ستقرار والزراعة �سعوداً اإىل 

أث������ر يف ا�سم »كنعان«، كما  احل�س������ارة فاإننا نا

أنف�سهم يف  أنف�سهم يطلقونه على ا كانوا ه������م ا

أو بني  أبناء كنعان ا �سيغة »بن-كن/ن يعن������ي ا

رامية وهو يدل  أكين������و باالآ كنعان، على فعل ا

على ما هو ثابت وم�ستقر. وجند جذور اال�سم 

وقد حفظته������ا العربية يف »رك������ن« و»�سكن« 

رامية،  يقاع املو�سيقي باالآ واأي�ساً يف ا�س������م االإ

يقاع يف املو�سيقى  »ر-كنو« ومع������روف اأن االإ

ه������و الذي ي�سبط ح�س������اب الزمن. فهو يدل 

عل������ى اال�ستمرار يف وترية ثابتة وبالتايل على 

النظ������ام الذي ي�سبه نظ������ام الطبيعة وتعاقب 

ربع������ة حتى ال  النه������ار واللي������ل والف�سول االأ

يكون اخللل ومن ثم اخلواء الذي كان خميماً 

على العامل قبل اخللق كما يف ق�سيدة اخللق 

البابلية املعروفة با�سم /يف العلى عندما/ اأو 

�سلية /االينوما اإيلي�س/. وال يفوتنا  بلغتها االأ

اأن ن�سري اإىل اأن فعل الكون الكنعاين ياأتي يف 

العديد من الن�سو�������س القدمية. ونثبت هنا 

�سيغت������ه كما هي يف ن�س كنع������اين/ فينيقي 

ول ق.م »ب.ع.ل/ �س.�س.م/  ل������ف االأ م������ن االأ

و/ اإل/ ق.ن/ ا.ر.�������س« والعب������ارة تعني كما 

ه������و وا�سح »رب لعل������ى اهلل خالق ال�سموات 

ر�س«. واالأ
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هنا ياأتي فعل الكون اأو اخللق يف �سيغة 

أو كنه«  »ق.ن« واأحيان������اً تلحقه اله������اء »قنه ا

لتدل على �سمري الغائب املفرد »اهلل« الذي 

أو ك������ّون. اأو اهلل مالك  ق������ّن اأو جبل اأو �سنع ا

ر�س. حيث اإن الفعل /ق.ن/  ال�سماوات واالأ

أو اقتنى يعني  يدل اأي�ساً على معن������ى »قنى ا

نه �سانعها. ويف �سفر  �سياء الأ الذي يقتني االأ

التكوين تقول حواء عند والدة قاين: ها اأين 

اقتنيت ولداً م������ن اهلل« ونالحظ عدم ورود 

ح������رف /العني/ يف اجلذر القدمي مما يعزز 

الفر�سية اأن ا�سم كنعان /ك.ن.ن/ م�ستق من 

فعل الكون واإنه ي������دل على املجتمع امل�ستقر 

ر�س وحرثها  املتح�رص القائم على زراعة االأ

واقتن������اء املحا�سي������ل /الق������وت ال�رصوري������ة 

لال�ستقرار يف القرية ث������م يف املدينة و�سوالً 

مرباطورية. ولذلك  اإىل اململك������ة ومن ث������م االإ

أو كاي������ن« ياأتي يف ال�سيغة  ن������رى ا�سم »قاين ا

اال�ستقاقي������ة نف�سه������ا. يقول �سف������ر التكوين 

أته فحملت وولدت اأخنوخ.  »وعرف قاين امرا

ثم بنى مدين������ة)..( وبعد تعداد الن�سل ن�سل 

اإىل حفيد قاي������ن وا�سمه »المك« الذي اتخذ 

امراأتني اأحداهما »ع������ادة« والثانية »و�سلة« 

أبو �ساكني اخليام  فول������دت عادة »يابل« وهو ا

واأ�سحاب املوا�سي وا�س������م اأخيه »يوبل« وهو 

أي�ساً  أبو كل عازف بالكنارة واملزمار. و�سلة ا ا

أبو جميع النحا�سني  ولدت »توبل- قاين« وهو ا

واحلدادين. واأخت »توبل- قاين« هي »نعمة« 

ويف �سفر التكوين التوراتي يتم هذا التحول 

ن�سان  ع������ن طريق العن������ف حيث يق�س������ي االإ

الكائ������ن امل�ستقر العامل يف الزراعة »قايني«، 

واال�سم م�ستق من جذر قنى /�سنع/ ا�ستقر/ 

و�س������وف نرى اأن »قايني« املزارع يقتل، رمزياً 

قل، اأخ������اه »هابيل« /من جذر بلى/  على االأ

يبل������ى/ البالء اأي املتنقل ال������ذي ال يدوم يف 

مكان واحد »الراعي«، ويبني مدينة »ح�سارة 

وعمران« و»الق������ن« يف القامو�س هو احلداد 

واأطل������ق اال�سم عل������ى كل �سانع ونالحظ هنا 

أو »كاين« الدال على  �سم������اء اأن »قاين« ا يف االأ

فعل الك������ون واال�ستقرار يعطي »املو�سيقى اأو 

الفنون اجلميلة رمز احل�سارة. ثم ياأتي منه 

العام������ل يف ال�سناعة  واملعادن. اأي التخل�س 

نهائياً من حياة الرعي والتنقل واالنتقال اإىل 

حياة العمران مب������ا فيها من نعيم. ومن هنا 

خت التي تاأتي يف منتهى  نفهم معنى ا�سم االأ

الالئح������ة »نعمة« اأي النعي������م. والكلمة تاأتي 

به������ذا املعنى يف ق�سائ������د اأوغاريت »ن.ع.م« 

كم������ا اأن احلكاي������ة التوراتي������ة تب������دو وكاأنها 

ا�ستلهمت اأمنوذج ق�سيدة احلوار ال�سومرية 

ألفي �سنة حيث نرى  الت������ي �سبقتها باأكرث من ا

اأن املزارع ياأخذ مكان الراعي.

عل������ى اأن الق�سائ������د ال�سومرية اخلا�سة 

ن�سان من الرعي  به������ذا املو�سوع وانتق������ال االإ



الداللة اللغوية ال�سم كنعان والكنعانيني

العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 24

والتنقل اإىل الزراع������ة واال�ستقرار تبدو اأقل 

عنف������اً من الت�سوير التوراتي. فهنا ال حتدث 

مر طابع االختيار  جرمية قتل واإمنا ياأخذ االأ

بني منط������ني من احلياة حي������ث تقوم الربة/ 

ال�سيدة اإنان������ا باختيار املزارع كزوج لها على 

الراعي الذي يرغب يف الزواج منها.

والق�سيدة الت������ي حفظت لنا بال�سومرية 

القدمي������ة ه������ذه احلكاية التي تاأخ������ذ طابعاً 

عاطفياً، واملبنية على احلوار وعلى التباهي 

حيث يع������دد كل �سخ�س مافي������ه من ميزات 

خر كل النواق�س. وهو  جيدة، وين�سب اإىل االآ

دب ال�سومري  أ�سل������وب كان �سائعاً جداً يف االأ ا

القدمي حيث ال�سيف يتباه������ى على ال�ستاء 

والف�س������ة عل������ى الربونز وحب������ة القمح على 

القطيع والطائر على ال�سمكة وهكذا.

فالق�سيدة الت������ي نتحدث عنها ون�سوقها 

كمث������ال تتم على �سكل ح������وار »ي�سبه اإىل حد 

كب������ري ق�سائد الزجل التي ال تزال �سائعة اإىل 

الي������وم يف املنطقة« بني/ اأن-ت������ني/ املزارع 

امل�ستق������ر وب������ني /اإميي�س/ الراع������ي املتنقل 

مع قطيعه يف املراع������ي للفوز بقلب /اإنانا/ 

العرو�������س وحي������ث يع������دد كل واح������د اأفعاله 

ن�سانية جمعاء ويعدد يف الوقت  احلميدة لالإ

نف�س������ه نقائ�س الثاين. وه������ي ق�سية ي�ستمع 

اإليه������ا ال�سيد /الرب/ انلي������ل/ ويحكم فيها 

للمزارع ال������ذي يربح الدعوى كما نقول بلغة 

أينا اأن قايني املزارع تغلب اأي�ساً على  اليوم. را

مور ذهبت اإىل ما  هابيل الراع������ي غري اأن االأ

ال حتم������د عقباه حيث يع������رف هابيل املوت 

مر طبيعي يف جمتمع كان ال يزال  العنيف واالأ

قائم������اً بعد على الرعب والب������داوة »القبائل 

العربي������ة«. بينم������ا اخلالف ب������ني »اأن-تني« 

و»اأميي�س« يت������م يف جمتمع متح�رص وم�ستقر 

من������ذ زمن بعيد لذلك يتم ف�س اخلالف عن 

طري������ق ماميكن اأن ن�سميه حمكمة يديل فيها 

كل واح������د باأقواله ثم ي�سدر القا�سي احلكم 

دون اأن تك������ون العقوب������ة القتل بينما نرى يف 

الق�س������ة التوراتية عنفاً يتدخ������ل فيه »يهوه« 

بنف�سه وينحاز لواحد �س������د الثاين حيث اإن 

»يه������وه« نف�سه كان م������ا زال بعد رباً جلماعة 

غري م�ستق������رة. ولذلك يالحظ املرء اإ�سارات 

عديدة اإىل اخليمة »م�سكن البدوي« يف �سفر 

التكوين التوراتي حني يق�س اأخبار اإبراهيم 

الذي يبدو كبدوي متنقل ي�سكن على اأطراف 

موريني  املدن بني الكنعاني������ني واحلثيني واالأ

حت������ى اإنه ي�سرتي ق������رباً يف حقل »ولنالحظ 

داللة كلمة حقل هن������ا« من »عفرون« احلثي 

ليدف������ن يف مغ������ارة في������ه زوجته �س������ارة بعد 

موتها.

اأما يف الق�سي������دة ال�سومرية ف�»ان–تني« 

واأخ������وه »اميي�������س«، وبعد اأن ق������ام كل واحد 

بواجب������ه فاأنهم������ا يذهب������ان اإىل معبد مدينة 
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»نيفور« ليقدما قرابني للرب »ال�سيد انليل« 

فيقدم »اميي�س« ع������دة ذبائح من معز وغنم 

أ�سماك واأع�س������اب برية بينما يقدم  وطيور وا

»اأن-ت������ني« اأحج������ار كرمي������ة ومع������ادن نادرة 

�سجار. وعلى باب املعبد يختلف  واأخ�ساب االأ

االثنان. وينتهي اخلالف باأن يقبل »اميي�س« 

بتف������وق »ان-ت������ني« عليه  وب������اأن يك�سب لقب 

أو الف������الح ال�سماوي«. ونرى »اوتو«  »املزارع ا

�سقيق »اإنانا« يحاول جهده اإقناعها بالزواج 

من الراعي.

اأيتها العذراء اإنانا اقبلي الزواج من الراعي 

وملاذا ترف�سينه؟

دهونه طيبة وحليبه طيب.

وجتيب »اإنانا«:

اأنا لن اأتزوج الراعي. ولن اأ�سع معطفه اخل�سن 

على ج�سدي. 

ولن اأحيك الثياب من اأقطانه.

لن اأتزوج �سوى املزارع الذي يجعل اخل�سار 

تنبت يف احلقول 

وال�سنابل تغطي ال�سهول.

ينبغي التنويه هنا بال������دور العايل املقام 

أة يف الن�سو�س ال�سومرية  الذي تقوم به املرا

نها باختيارها املزارع  والبابلية والكنعانية.. الأ

تك������ون قد اختارت منطاً م������ن العي�س مل يكن 

معروفاً. وق�ست على منط من احلياة مل يعد 

ينا�سب الزمن.

أة« يف الق�سي������دة ال�سومرية  فهي »امل������را

تب������دو وكاأنه������ا جتع������ل الب�رص يدخل������ون اإىل 

النعيم »الزراعة واحل�سارة« بينما يف الن�س 

أة »ح������واء« بدور معاك�س  التورات������ي تقوم املرا

ن�س������ان النعيم/ اجلنة ب�سببها  حيث يفقد االإ

دب  أة يف االأ ويع������ود اإىل حالة اأدنى. ودور املرا

ال�سوم������ري لي�������س مو�سوع ق�سي������دة وح�سب 

أة تاأخذ بيد الرجل لتقوده اإىل  حيث نرى املرا

حياة اال�ستقرار واملدنية القائمة على حرث 

ننا نرى  ر�س و�سناع������ة املعادن الأ وزراعة االأ

أة، تقوم بنف�س الدور يف ملحمة  أنها، اأي املرا ا

جلجام�������س حيث ه������ي التي تق������وم باإدخال 

»انكيدو« وهو بعد يف حالة الوح�سية اإىل حياة 

املدينة عندم������ا ت�سقيه اخلمر وتعلمه احلب 

وتاأخذ بيده اإىل مدين������ة اأوروك حيث يلتقي 

امللك جلجام�س وي�سب������ح من اأعز اأ�سدقائه 

ويقومان معاً مبغامرات تنتهي مبوت انكيدو 

ن�سان  أ�سئل������ة ميتافيزيقية ح������ول االإ وبطرح ا

وم�سريه حيث نعرث عل������ى اأول مترد اإن�ساين 

ماورائ������ي. وهو التمرد ال������ذي قاد فيما بعد 

�سئلة الفل�سفية الكربى. وجدير بالذكر  اإىل االأ

دب  اأن هذه امللحمة تعترب اليوم من عيون االأ

أي�س������اً ففي املالحم  الكال�سيك������ي العاملي. وا

أنات« هي التي  أو ا الكنعانية فالرب������ة »عنات ا

تق�سي على »موت« وتعيد »البعل حدد« �سيد 

ر�س فتزدهر  اخل�سوبة اإىل احلياة لتعود االأ

بعودته.
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امل������زارع ال������ذي حتدثنا عن������ه فيما �سبق 

ياأخ������ذ يف مقاطع اأخرى م������ن الق�سيدة ا�سم 

»انكيميدو« ويبدو وكاأنه يت�سالح مع الراعي 

أرا�سيه »رمب������ا اإ�سارة  أو يقب������ل بوج������وده يف ا ا

أو البدو اإىل املدن  اإىل دخول بع�س الرع������اة ا

ال�سومرية القدمية حيث اندجموا يف احلياة 

االجتماعية املدنية«:

لن اأتخا�سم معك اأيها الراعي

ع�ساب على �سفاف  ي�ستطيع غنمك اأن ياأكل االأ

النهر.

وت�ستطيع اأن ترعى قطيعك يف حقويل 

املحروثة واأن ت�سقيها من قنوات مياهي.

�سوف اأعطيك احلبوب والنباتات، و�سوف 

اأعطيك العد�ش.

واإذا عدنا اإىل التوراة واإىل �سفر التكوين 

أو الذين«  فال ن�ستغ������رب بعد ذلك اأن الذي »ا

دون الكتاب قد جعل �سكان اخليم ثم وفيما 

بعد اأ�سحاب ال�سناع������ات والفنون اجلميلة 

أينا  م������ن ن�سل قايني. اأي اأي�ساً نالحظ كما را

يف الق�سي������دة ال�سومرية الق�ساء نهائياً على 

حي������اة التنقل وميثله رمزي������اً كما �سبق موت 

أّي  أو »هابيل« واأ�سل اال�سم »هي/بيل« ا قابيل ا

أو البايل. طبعاً هذا االنتقال يحدث  الباطل ا

بعد اللقاء مع �سكان اأر�س كنعان الذين كانوا 

يعي�س������ون يف املدن منذ زمن بعيد وحيث قام 

العربي������ون، ودائماً ح�سب الن�������س التوراتي، 

با�ستعارة اللغة الكنعانية ونقلوا عنها الكثري 

دبية ال�سفهي������ة واملدونة، كما  م������ن مادتها االأ

فعلوا فيما بعد يف بالد ما بني النهرين حيث 

متَّ اقتبا�������س اأجم������ل الن�سو�������س ال�سومرية- 

�سفار التوراتية. البابلية وتدوينها يف االأ

�سفر التكوين التوراتي ي�سف اأر�س كنعان 

باأنها تفي�س لبناً وع�ساًل. »ومن امللفت لالنتباه 

اأن ا�س������م كنع������ان كما هو م������دون بامل�سمارية 

ياأتي يف �سيغة »ك������ي- اإن- اأ- نيم« واملقطع 

أو النعيم« والعبارة  خ������ري فيه كلمة »نع������م ا االأ

تقريباً كما هي نعرث عليها يف ق�سيدة البعل 

ألواح اأوغاريت )�سورية(« حيث  واملوت »م������ن ا

أ اأن »ال�سموات متط������ر رغداً وال�سواقي  نقرا

جتري ع�س������اًل«. وهذه العب������ارة اأقدم بكثري 

زمنياً من العب������ارة التوراتية ال�سالفة الذكر. 

العب������ارة تاأخ������ذ، �سمن نطاق ه������ذا البحث، 

اأهمية عالية حيث هناك اإ�سارة وا�سحة اإىل 

جمتمع متمدن كف ع������ن التنقل والغزو منذ 

زمن بعيد ه������و املجتمع الكنعاين الذي ي�سم 

املجموع ال�سوري بكل جمموعاته الب�رصية من 

موريني اإىل احلثيني اإىل احلوريني. وهذا  االأ

م������ا ي�سري اإليه الن�س التوراتي »تكوين« حيث 

لي�س هناك من فرق بني كل هذه املجموعات 

الت������ي ي�سميها الن�س التوراتي بالكنعانية وال 

مورية اليبو�سية  يفرق بني املمالك احلثية االأ

ب������ل ي�سميها كله������ا اأر�س كنع������ان الذي يقوم 
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»مالك يه������وه« بقيادة العربيني اإليها »مالكي 

موريني  أر�������س االأ ي�س������ري اأمامك ويدخل������ك ا

واحلثيني والفرزي������ني والكنعانيني واحلويني 

واليبو�سي������ني«. ونق������ع عل������ى ذات املقولة يف 

حكاية »عي�س������و«، الذي �س������وف نحلل ا�سمه 

بعد قلي������ل، وهو اأخو »يعق������وب« وبكر اأوالد 

»ا�سحق« بن »اإبراهيم« م������ن »�سارة« و�سقيق 

»اإ�سماعي������ل« ب������ن »اإبراهيم« م������ن »هاجر«، 

حي������ث اإنه وب�سبب خدعة يق������وم بها يعقوب 

أبيه ا�سحق  مب�ساعدة اأمه يح�سل على بركة ا

�سل من ح������ق االبن  العج������وز والت������ي يف االأ

البكر عي�سو. ون������رى عي�سو مي�سي منف�ساًل 

ع������ن اأهله »جمتمع رعوي« ويدخل يف جمتمع 

متمدن هو املجتم������ع الكنعاين »وهو املجتمع 

ال������ذي رف�سه اإبراهيم ومل يقبل اأن يزوج ابنه 

ا�سحق منه«. ويقول الن�س التوراتي »واتخذ 

عي�سو ن�ساءه م������ن بنات كنعان«، »عادة« بنت 

»اإيلون« احلث������ي، و»اأهليبام������ة« بنت »عانة« 

حفي������دة »�سعبون« احل������وري. ويف ن�س اآخر 

�سماء بع�س ال�سيء  من ال�سفر نف�سه تتغري االأ

حي������ث يتزوج عي�سو من »ب�سمة« بنت »اإيلون« 

احلث������ي و»يهودي������ت« بنت »بث������ريي« احلثي. 

»وكانتا مرارة يف نف�س ا�سحق ورفقة )زوجة 

ا�سحق واأم عي�سو(«. هنا نرى الن�س التوراتي 

ال يفرق بني احلثيني واحلوريني وغريهم من 

املجموعات ال�سورية القدمية. بل يدل عليها 

با�سم »كنعان«.

ن�س������ل بع������د ذل������ك اإىل �س������ورة العمران 

آنذاك يف عيون  الكنعاين الواقعية كما كانت ا

املجموعات القادمة. حيث يقول اجلوا�سي�س 

أر�سلهم مو�سى ال�ستطالع اأر�س كنعان  الذين ا

»�سفر العدد 13«:

فاإذا هي  اإليها  اأر�سلتنا  التي  ر�ش  االأ »قد دخلنا 

اأن  غر   )...( وع�سًل  لبنًا حليبًا  تدر  باحلقيقة 

ال�سعب ال�ساكن فيها قوي واملدن حم�سنة عظيمة 

واليبو�سي  احل��ث��ي   )...( ه��ن��اك  وراأي���ن���ا  ج����دًا. 

موري مقيمني عند اجلبل والكنعاين مقيم  واالآ

ردن«. عند البحر وعلى �سفة االأ

ثم تب������دو لنا �س������ورة املتنقل������ني بعد اأن 

ا�ستق������روا واندجم������وا يف العم������ران الكنعاين 

وذاب������وا في������ه واقتب�سوا من������ط حياته. وهذه 

ال�سورة التي تب������دو وكاأنها اجلنة ينقلها لنا 

»�سفر حزقيال 16« عن ل�سان »يهوه« يخاطب 

�سعب������ه ويبني ل������ه كيف جعل������ه يقتب�س منط 

احلياة الكنعانية:

»حممت������ك باملاء وغ�سل������ُت عنك دماءك 

ألب�ستك املطرز. وحليتك  وم�سحتك بالزيت. وا

باحلل������ى )..( حتلي������َت بالذه������ب والف�س������ة 

أكلَت  ولبا�سك الكتان وال������ربد واملطرز )..( وا

ال�سمي������ذ والع�سل والزيت، وجملَت ف�سلحت 

ململكة«.

يف »�سفر اخلروج -3«:
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ال����رب »اأ���س��ع��دك��م م��ن م��ذل��ة م�����ر اإىل اأر����ش 

والفرزيني  م��وري��ني  واالأ واحلثيني  الكنعانيني 

لبنًا  تفي�ش  اأر���ش  اإىل  واليبو�سيني.  واحلويني 

وع�سًل«.

»خروج 34«:

موريني والكنعانيني  »ها اأنا طارد من قدامك االأ

واحلثيني والفرزيني واحلويني واليبو�سيني«.

ويالحظ القارئ تكرار ا�سم املجموعات 

ال�سورية القدمية الت������ي ال يرتقي ال�سك اإىل 

كونه������ا تدل عل������ى جمموعة ب�رصي������ة واحدة 

ومتوح������دة متث������ل باحتادها ومن������ط عي�سها 

للع�سائ������ر  الرئي�س������ي  الع������دو  وح�سارته������ا 

»العربانية« القادمة من البادية.

وها ه������و الرب ير�س������م للقادمني الرعاة 

الطريق:

يليه  ما  وكل  موريني  االأ جبل  وادخلوا  »حتولوا 

و�ساحل  واجلنوب  وال�سهل  واجلبل  العربة  من 

الكبر  النهر  اإىل  ولبنان  الكنعاين  اأر���ش  البحر 

نهر الفرات«.)تثنية�(

يف )تثني������ة 7( اع������رتاف �رصي������ح بال�ساأن 

الذي بلغه املجموع ال�سوري القدمي يف اأر�س 

كنعان: 

ر�ش التي اأنت  »متى اأتى بك الرب الهك اإىل االأ

من  كثرة  �سعوبًا  وط��رد  لتمتلكها  اإليها  داخ��ل 

م��وري��ني  واالأ واجل��رج��ا���س��ي��ني  اأم��ام��ك احلثيني 

والكنعانيني  والفرزيني واحلويني واليبو�سيني. 

ويعد  منك)..(.  واأعظم  منك  اأكرث  �سعوب  �سبع 

مل��ح��ارب��ة  ي�����س��وع ��( �3 م��ل��ك��ًا احت����دوا  )���س��ف��ر 

العربيني.

ثم تتو�سح العقلي���ة البدوية: »ال تقطع 

له���ا/ لل�سع���وب/ عهدًا وال ت�سف���ق عليهم وال 

ت�ساهره���م بنت���ك ال تع���ط البن���ه وبنت���ه ال 

تاأخ���ذ البنك«. هنا نالح������ظ اخلوف الكبري 

من االندماج يف الع������امل احل�ساري والذوبان 

ن�ساب التي متيز املجموعات  فيه وفقدان االأ

أنه، وبع������د زمن من التجاور،  البدوية. على ا

ي������ذوب الب������دوي املتنقل يف حي������اة احل�رص. 

وهكذا نقراأ يف )ق�ساة3( اأن القبائل القادمة 

»�سكن������وا يف و�س������ط الكنعاني������ني واحلثي������ني 

واتخذوا  واليبو�سيني.  واحلويني  موريني  واالأ

بناتهم ن�ساء واأعط������وا بناتهم لبنيهم وعبدوا 

»البعلي������م« )امليم هي �سف������ة اجلمع يف اللغة 

أنهم قب������ل ذلك فقد �سنوا  الكنعاني������ة(. غري ا

حروب������اً قا�سية ال رحمة فيه������ا وكاأن هدفها 

تخري������ب التمدن الذي كانت تنعم به املمالك 

الكنعانية. هذا ما نعرفه، وعلى �سبيل املثال، 

من )�سفر التثنية 20(:

تاأتي الو�سية للمحاربني كالتايل:

ا�ستدعها  لكي حتاربها  تقرب من مدينة  »حني 

اإىل ال�سلح فاإن اأجابتك اإىل ال�سلح وفتحت لك 

للت�سخر  لك  يكون  فيها  املوجود  ال�سعب  فكل 

وُي�ستعبد لك«. وذلك كما نلحظ حتى يف حالة 

مر اأ�سنع: ال�سلح. اأّما يف حالة احلرب فاالأ
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ي��دك  اإىل  اإل���ه���ك  ال�����رب  دف��ع��ه��ا  واإذا   )...(

ف��ا���رب ج��م��ي��ع ذك���وره���ا ب��ح��د ال�����س��ي��ف. واأم���ا 

فتغتنمها   )...( والبهائم  ط��ف��ال  واالأ الن�ساء 

لنف�سك.)تثنية �0(.

هن������اك عبارة ملفتة لالنتباه وعلى درجة 

همي������ة تاأتي يف �سي������اق »�سفر  عالي������ة من االأ

ي�سوع« الذي، وح�سب الرواية التوراتية، اأخذ 

مكان »مو�س������ى« بعد موته على راأ�س القبائل 

العربانية التي كانت تتهياأ لغزو اأر�س كنعان. 

واال�س������م اأر�س كنع������ان يف ال�������رصد التوراتي 

يبدو اأحيان������اً وكاأنه ي�سري اإىل منطقة بعينها، 

واأحيان������اً اإىل كل اأر�س كنعان، واأحياناً اأخرى 

أ�سماء  ي�سمي بع�س امل������دن- املمالك ويذكر ا

بع�س ملوك تل������ك املدن- املمال������ك. وتبدو 

تلك املمال������ك وكاأنها خرجت من العدم، وما 

م������ن �سيء يربطه������ا بغريه������ا وبجريانها مما 

يعطي ل�»اأر�س كنعان« مفهوماً جغرافياً غري 

حمدد، ويب������دو اأن العربانيني كمجموعة من 

القبائل املتنقلة والقائمة حياتها على الرعي 

والغ������زو مل يكون������وا يعرفون �سيئ������اً كثرياً عن 

املدن واملمالك واللغ������ات واحل�سارة ب�سقيها 

الروحي واملادي بحيث اإنهم نظروا اإىل �سكان 

أنف�سهم فجعلوهم  اأر�س كنعان كنظرتهم اإىل ا

بدوره������م مبثاب������ة ع�سائر كل منه������ا م�ستقل 

يف مدين������ة- مملكة ولي�س املل������ك �سوى �سيخ 

أ�سماء كل  أو الع�سرية واأطلقوا عليهم ا القبيلة ا

املجموعات ال�سورية القدمية، والتي �سكلت 

وىل للن�سيج ال�سوري  �س������ول االأ مبجموعها االأ

موريون والكنعانيون  فيما بعد. فكان هناك االأ

والفرزيون واحلوريون »احلويون« واحلثيون 

�سوريون  راميون واالآ واليبو�سيون وفيما بعد االآ

والكلدانيون والبابليون وذلك يف بداية ال�سد 

التوراتي/ التكوي������ن واخلروج وي�سوع/. مما 

يجع������ل القارئ العادي يفكر اأن قبائل رعوية 

متنقل������ة »العربانيون« غ������زت قبائل م�ستقرة 

»املجموع الكنع������اين« اليربط بينها اأي رابط 

أو لغوياً.  أو �سيا�سي������اً اأو عرقياً ا ثقافي������اً كان ا

أه������م من كل ما �سبق رابط احلياة امل�سرتكة  وا

منذ عهود زمنية بعيدة من ال�سعب اأن حُتدد. 

واأن ذلك املجم������وع الكنعاين كان عهدئذ قد 

بلغ درجة عالية م������ن التمدن والرقي يف كل 

املجاالت الروحي������ة والثقافي������ة وال�سناعية 

والق�سائية واملدنية. على هذا النحو مل يكن 

اأمام القبائل القادمة من ال�سحراء وهي يف 

حالة بدائية �سوى اأن ت�سن احلرب ال�ساملة، 

واأن ال تت������ورع عن القت������ل والفتك واخلراب 

طفال و�سب������ي الن�ساء  مب������ا يف ذلك قت������ل االأ

وذب������ح الرج������ال واملوا�سي وتخري������ب املدن/ 

احلوا�������رص واإزال������ة النظام امللك������ي والعودة 

ب������ه اإىل نظام �سيخ القبيل������ة ووجوه الع�سرية. 

وىل يجدها  �سفار التوراتية االأ أ االأ والذي يقرا

بادة اجلماعية  حافلة مبثل هذا النوع من االإ



الداللة اللغوية ال�سم كنعان والكنعانيني

العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 30

للمدن التي وقعت بيد القبائل الغازية وكان 

له« الذي يقود  م������ن ال�رصوري اأن يك������ون »االإ

تلك اجلماعة ويحارب معه������ا واأحياناً عنها 

�سبيها بعقليتها، واأن تكون له النظرة نف�سها. 

لذلك نعرث على »يهوه« اليحب �سوى جماعته 

ويعدها باأرا�سي �سع������وب اأخرى �رصط اأن ال 

تعبد �سواه. اإنه »اإل������ه« متنقل/ راعي يرعى 

ر�س التي  �سعب������ه كقطيع الغنم ويقوده اإىل االأ

يطلق عليه������ا اأر�س امليعاد ويع������د بها قومه 

أنا غريب عنك  الغرب������اء عن اأر�س كنع������ان: »ا

أبائي« )مزمور 39(. نزيل مثل جميع ا

اأما العبارة من »�سفر ي�سوع« والتي اأ�رصنا 

اإليها يف مطل������ع ال�سفحة، واعتربنا اأهميتها 

عالي������ة القيمة من الناحي������ة التاريخية فهي 

تقول:

ردن  »وملا �سمع املل������وك الذين يف عرب االأ

�ساح������ل  كل  ويف  ال�سه������ل  ويف  اجلب������ل  يف 

البح������ر الكب������ري )املتو�سط( اإىل جه������ة لبنان 

موريون والكنعانيون والفرزيون  احلثيون واالأ

واحلويون »احلوريون« واليبو�سيون. اجتمعوا 

معاً ملحاربة ي�س������وع واإ�رصائيل ب�سوت واحد« 

ي�سوع/ اإ�سحاح9.

هذه العبارة ت������دل مبا اليقبل التوهم اأن 

كل تل������ك املجموعات املذكورة لي�ست ممالك 

منف�سلة، واإن كانت م�ستقلة داخلياً كحال كل 

مورية، وفيما  املدن- املمال������ك الكنعانية واالأ

بعد امل������دن املمالك يف العه������د الذي ن�سميه 

»فينيق������ي«. واإمنا هي ممال������ك مت�سلة فيما 

بينها يف كل منها عائلة مالكة. وهي �رصعان 

م������ا تتحد معاً اإذا م������ا جابهت غزواً خارجياً 

وغريب������اً عنها يف وح������دة �سيا�سية- ع�سكرية 

ع������ز نظريها كما ت�سري العبارة ال�سابقة. تلك 

الوحدة التي حتدثنا عنها ال ميكن اأن تقوم، 

وبال�رصعة التي متت به������ا، ودون اأن يتخلف 

اأي ملك من املل������وك، تقت�سي وحدة ثقافية 

وروحي������ة ولغوية وتتطل������ب العي�س امل�سرتك. 

وه������ذا ما ميك������ن ا�ستخال�س������ه بب�ساطة من 

نفة الذكر . لي�������س هناك حاجز  العب������ارة االآ

لغوي »اللغ������ة الكنعانية هي لغة اجلميع واإن 

له ه������و نف�سه »اهلل«.  تنوع������ت اللهجات« واالإ

وهن������اك �سيء ه������ام جداً وهو م������ا ميكن اأن 

أم������ا الت�سميات  ن�سمي������ه »امل�سري امل�سرتك«. ا

أ�سماء جغرافية ولي�ست  حرى ا املنوعة فهي باالأ

أ�سماء عرقية. اأي اإنها ال تدل على جن�سيات  ا

خمتلفة. والدليل اأن الن�������س التوراتي نف�سه 

حداث بعد مرور زمن على  ح������ني ي�ستعيد االأ

حدوثها ي�ستعمل ا�سم������اً واحداً للداللة على 

اجلمي������ع. ففي »�سفر عامو�������س- اإ�سحاح2« 

أبدُت  أنا ملا ا يوؤول الن�س على ل�سان »يهوه«: »وا

م������وري الذي  م������ن اأمامك������م )العربانيون( االأ

رز وهو قوي كالبلوط)..(  قامته مثل قامة االأ

�رصُت بكم يف الربية اأربعني �سنة لرتثوا اأر�س 
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موريني  موري������ني«. وجند هن������ا اأن ا�سم االأ االأ

ي�سم������ل اجلمي������ع دون متيي������ز. وكذلك حني 

أور�سليم فاإنه، ودون  يخاطب حزقيال/ 21/ ا

اأن يتعم������د رمبا، يقول احلقيق������ة حني يعرّي 

أور�سليم بقوله: »خمرجك ومولدك من اأر�س  ا

أي�ساً  كنعان. اأبوك اأموري واأمك حثية«. هنا ا

م������وري واحلثي �سخ�ساً  يب������دو الكنعاين واالأ

واحداً يدل على جمموعة واحدة �سمن »العي�س 

امل�س������رتك« الذي وح������د اجلمي������ع يف بوتقة 

واحدة جتلت يف اأعلى معانيها حني تهددها 

أ�سار اإليها  خطر خارجي وهي ناحية ندر اأن ا

اأحد من الذين تعر�سوا لهذا املو�سوع. وثمة 

اإ�سارة اأخ������رى يف )املزمور 110( حني ت�سري 

درجة الكهنوت العليا هي الدرجة الكنعانية: 

»اأق�سم الرب ولن يندم.)ولنالحظ عبارة ولن 

بد على رتبة /ملكي  يندم( اأنت كاهن اإىل االأ

أور�سليم  �س������ادق/« وملكي �سادق هو مل������ك ا

الكنعاين وكاهن اهلل العلي، على زمن و�سول 

اإبراهي������م اإىل اأر�س كنع������ان. والذي �سجد له 

اإبراهي������م وقدم له الع�رص من الغنائم. والذي 

أنه متَّ  بارك اإبراهيم باخلبز واخلمر. يعني ا

تبني الدين الكنعاين وطرق وكيفية املباركة. 

وهو اأمر فعله امل�سيح فيما بعد وبارك اخلبز 

واخلمر على طري������ق اأ�سالفه الكنعانيني يف 

أو ال�رصي.  خري ا الع�ساء االأ

❁    ❁    ❁

هام�ش�:

يظهر »يهوه« اأول م������ا يظهر بهذا اال�سم 

ملو�س������ى على اجلب������ل معلناً عن نف�س������ه باأنه 

أو »هو الذي هو«. ويعقد  »اهيه ا�سري اهيه« ا

ميثاقاً م������ع جمموعة ب�رصية ي�س������ري هو اإلهاً 

لهم وه������م يعبدونه وال يتخ������ذون اإلهاً غريه. 

وهو مقابل ذلك ميد لهم يد العون ويحارب 

أ  خرى اأمامهم. نقرا عنهم ويذل ال�سع������وب االأ

أنه �س������وف يعطي �سعبه:  يف �سف������ر التثنية6 ا

»م���دن عظيمة مل تبنها وبي���وت مملوءة خرًا 

آب���ار حمف���ورة مل حتفره���ا وكروم  ه���ا وا مل متلأ

أو، وتثني������ة 9: »تدخل  وزيت���ون مل تغر�سه���ا«. ا

أك������رب واأعظم منك وحم�سنة  ومتتلك �سعوباً ا

�س������ارة هنا طبعاً اإىل اأر�س  اإىل ال�سماء«. واالإ

الكنعانيني. وه������و ياأبى اأن تكون له �سورة ال 

بحج������ر ومبعدن وال بتمثال. اإن������ه اإله قومي 

وملجموع������ة خا�سة به ه������ي »�سعبه املختار«. 

وهو اإله غيور ومنتقم اإذا غ�سب على �سعبه 

أ، وعلى �سبي������ل املثال:  يف »ا�سعي������ا 5« نق������را

»حمى غ�سب الرب على �سعبه ومد يده عليه 

و�ربه حتى ارتعدت اجلبال و�سارت جثثهم 

زقة«. ون�سو�س التوراة القدمية  كالزبل يف االأ

لهي يف �سيغة اجلمع  وىل تذك������ر اال�سم االإ االأ

»ايلوهيم«. وكل الرتجم������ات تبدو م�سطربة 

يف العبارات التي يُذكر فيها اال�سم يف �سيغة 

اجلمع.
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هام�ش�:

فيما يخ�س �سناع������ة املعادن وفن البناء 

ول-  عن������د الكنعانيني، فاإن �سف������ر امللوك االأ

اإ�سحاح 7 يذكر اأن ح������ريام من مدينة �سور 

وي�سمي������ه حورام يف بع�س املواقع ويقول عنه 

أبي������ه يف �سناعة النحا�س  أن������ه كان يعمل مع ا ا

»�سورة ال�سيميائي الرمزية«.

اأما �سف������ر امللوك الث������اين في�سوره على 

أنه مهند�س ب������ارع و�سليع يف علوم الهند�سة  ا

يام الثاين فاإنه  والبن������اء. اأما �سفر اأخب������ار االأ

ي�سف حريام باأنه �سيبني بيتاً »حرم/ معبد« 

هلل ال�سم������وات و�سم������اء ال�سم������وات ال ت�سعه.

ويق������ول ملك �سور وا�سفاً حريام باأنه: »رجل 

من �س������ور ماهر يف �سناعة الذهب والف�سة 

والنحا�������س واحلدي������د واحلج������ارة واخل�سب 

رج������وان)..( ونق�س كل ن������وع من النق�س  واالأ

واخرتع كل اخ������رتاع«. فيما يخ�������س ت�سييد 

احلرم فه������و لي�س جمرد اإقام������ة بناء.اإنه يف 

الفكر ال�سوم������ري- البابلي- الكنعاين اإعادة 

ت�سوي������ر الكون هند�سياً على املثال ال�سماوي 

ر�سية هي  �سكال االأ ن كل االأ ر�س، الأ عل������ى االأ

�س������كال ال�سماوية كما تقول نظرية  تقليد لالأ

التطابق ذات اجلذور ال�سومرية القدمية.

وجدير بالذكر ونحن نتحدث عن املهند�س 

الكنعاين )ح������ريام( اأن نذكر اأن كل ال�سفات 

التي تذكر عنه تخ�سه������ا ن�سو�س اأوغاريت 

الكنعانية باملهند�س الذي يحمل ا�سم »كوثر- 

خا�سي�س«.

هام�ش3:

أم������ر اآخر يجب اأن نذك������ره فيما يخ�س  ا

الطق�س الديني الكنعاين كما كان يف املجتمع 

الزراعي، وهو لق������اء »اإبراهيم« املتنقل وراء 

أور�سليم »ملكي  املوا�سي بامللك الكنعاين ملك ا

�سادق« »الرواي������ة التوراتية غام�سة« وحيث 

يق������دم اإبراهيم ع�������رص الغنائ������م اإىل »ملكي 

أن������ه »كاهن  �س������ادق« الذي ي�سف������ه الن�س با

عليون« اأي كاه������ن اهلل العلي. والذي يبارك 

اإبراهي������م »بركة اهلل العل������ي خالق ال�سموات 

ر�س«. والربكة تتم، وهذا اأمر هام جداً،  واالأ

باخلبز واخلم������ر، ولي�س بالت�سحية بخروف 

اأو عجل مما يدل جمدداً على عقلية زراعية 

متطورة حيث التقدمة اإىل اهلل تتم بو�ساطة 

املحا�سي������ل الزراعي������ة »الكرم������ة واحلبوب« 

أو اأكرث من قطيع الراعي  ولي�س بذبح واحد ا

خر امللف������ت لالنتباه هو  املتنق������ل. ال�سيء االأ

اأن ملكي �س������ادق �سخ�س وكاهن يعرف اهلل 

حد وهو كاهن اهلل تعاىل. الواحد االأ

ونثبت هنا مقطعاً م������ن ق�سيدة مطولة 

لل�ساعر ال�س������وري الكبري »يعقوب ال�رصوجي« 

للقرن اخلام�س للمي������الد. يتحدث فيها عن 

درجة ملكي �سادق الكهنوتية:
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ورجال  )الكهان  حبار  االأ كل  )داود(  »ا�ستعر�ش 

اهلل(

���س��ادق( وح��ده  )م��ل��ك��ي  اأن  ال��ن��ب��وة  ب��ع��ني  وراأى 

احلرب

خرين. الذي مل يقدم ذبيحة كاالآ

�سيكون حربًا  اهلل  ابن  اأن  )داود( مبزامره  اأعلن 

على مثال ملكي �سادق.

وملكي �سادق مل ياأخذ )حربيته( اأو كهنوته من 

اأحد

كما فعل مو�سى بهارون ابن اللويني

ملك  ك��ان  بل  امللك.  على  ليح�سل  يحارب  ومل 

ال�سلم.

يقدم  ومل  ملكًا.  عليها  واأ���س��ب��ح  اأور���س��ل��ي��م  بنى 

ذبيحة.

بداية  )كهنوته(  ولي�ش حلربيته  نف�سه.  بل قدم 

وال نهاية كما كتب عنه

الذي �سبه به ال�سيد امل�سيح«.

هام�ش4:

أ�سور« الذي  يجدر بنا اأن نذكر اأن ا�سم »ا

اأطل������ق على �سعب وعل������ى مدينة وعلى عهد 

تاريخ������ي. وهو يف الوقت نف�س������ه ا�سم اإلهي. 

هو ا�س������م مل ياأخذ ما ي�ستحق������ه من التحليل 

نن������ا اإذا اأمعنا فيه النظر، كما 
واالهتمام. الأ

أنه  فعلن������ا مع ا�س������م »كنعان« ف�س������وف جند ا

أ�������س« والثاين  ول »ا مرّك������ب من مقطع������ني االأ

»اور« مما يعطي »ا�سور«. وكلمة »ا�س« تعني 

ن�سان من ج������ذر /عي�س/ عا�س/ العي�س/  االإ

ويف �سيغ������ة املوؤنث »ا�س������ت« اأي عائ�سة. اأما 

املقط������ع الثاين »اور« فه������و يعني يف لغات ما 

بني النهرين القدمية »مدينة«. فيكون معنى 

أو اب������ن املدينة كما  »ا�س������ور« اإن�س������ان املدينة ا

نقول اليوم مقابل اب������ن الريف. فاأ�سور تدل 

ن�سان املتمدن البعيد عن احلياة  اإذاً عل������ى االإ

القائمة على الرع������ي والتنقل. مثله يف ذلك 

مث������ل اأخيه كنعان. وهنا نلفت االنتباه اإىل اأن 

أي�س������اً ا�سم له دالل������ة عليا حيث اإن  »باب������ل« ا

اال�سم مركب من »ب������اب« ومن »اهلل- باب- 

قد�س  اإل« فيكون املعنى باب اهلل اأي، احلرم االأ

أو املدينة املقد�سة. ا

أنه كانت  أ�سور جند ا اإذا عدنا اإىل ا�س������م ا

�سورية كلمة تدل على فعل  توجد يف اللغة االآ

الكون، وال تزال م�ستعملة اإىل اليوم يف بع�س 

نواحي العراق وهي كلمة »اكو«، وهي قريبة 

أو  م������ن فعل الكون الكنع������اين، وتعني »يوجد ا

ه������و كائ������ن«. ويف حالة نف������ي الوجود ت�سري 

أّي »غري موجود اأو غري كائن«. ومن  »ماكو«. ا

املفارقات اأن فعل »اكو Aku« الذي نتحدث 

عنه يتطابق كثرياً مع فعل الوجود يف الالتينية 

وروبية  القدمية، وال������ذي دخل اإىل اللغات االأ

 »ego املتحدرة من الالتينية يف �سيغة »اأوكو

أو اال�سم  أنا«. ومن امللفت لالنتباه اأن الفعل ا »ا

ياأتي يف ال�سيغة نف�سهايف اللغة احلثية »اوكو 
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أو الكينونة«  ugo« كما اأن اال�سم »الوج������ود ا
يف الالتينية هو »اي�س esse« وهو �سبيه جداً 

�سورية التي ذكرناها  بدوره بكلمة »ا�������س« االآ

ن�سان »تبادل ال�سني  والت������ي قلنا اإنها تعني االإ

وال�سني اأمر �سائع يف اللغات القدمية فنحن 

كادي������ة ونلفظها �سم�س  نق������ول )�سم�������س( باالأ

بالعربية.ونق������ول )�سلم( بالكنعانية والعربية، 

ونلفظها �سلم بالعربي������ة«. ونعرث على الفعل 

أي�س������اً يف العربية القدمية يف �سيغة »اي�س«  ا

التي تدل على الوج������ود. والعربية ت�ستخدم 

هذا الفع������ل فقط يف حالة النف������ي »لي�س«. 

أّي، غري موج������ود اأو غري كائن. وهو موجود  ا

يف لغ������ة املخاطبة اليومي������ة يف �سيغة »ل�سه« 

مر بع������د. فنقول على �سبيل  اأي مل يحدث االأ

املث������ال: اجا فالن؟ واجل������واب: ل�سه ما اجا. 

ويف العبارة مت ا�ستخدام »ل�سه« لنفي الوجود 

اأو احلدوث.

�سا�سية للبحث املراجع الأ

�سفار التوراتية، الرتجمة العربية الي�سوعية. الأ  -

قامو�س ح�سارة ما بني النهرين »بالفرن�سية«، عدة موؤلفني.  -

ن�سو�س ومالحم اأوغاريت »بالفرن�سية«، عدة موؤلفني.  -

التاريخ يبداأ يف �سومر. �س. كرامر »الرتجمة الفرن�سية«.  -

خمتارات من ق�سائد مار يعقوب ال�سروجي، ترجمها اإىل العربية مار مالطيو�س برنابا.  -

رامية يف م�سر، »بالفرن�سية«، جريلو. الن�سو�س الآ  -

كتب ال�سريعة اخلم�سة، »بالعربية«.  -

دنى القدمية، »بالفرن�سية«، عدة موؤلفني. اأديان ال�سرق الأ  -

ما بني النهرين، »بالفرن�سية«، ج.بوتريو.  -

تاريخ �سوريا، ج1، فيليب حتي.  -

¥µ
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من ال�سعب و�س������ع ت�سنيف زمني مت�سل�سل للرقيمات »املجهولة« املوجهة 

أو لتلك املخ�س�سة لل�سخ�سيات الكبرية يف بالط اأوغاريت، وخا�سة  اإىل امللك، ا

للكاهن )�سكينو(، من قبل ملوك اأو موظفني رفيعني اأجانب ي�سريون غالباًَ اإىل 

حماوره������م بلقبه فقط. تتميز الر�سائل امللكي������ة التي من هذا النوع يف معظم 

حيان مبقدمة تاأخذ اإحدى ال�سيغتني التاليتني: الأ

أو »اإىل  »هك������ذا يتكلم NP ملك NL اإىل ملك اأوغاري������ت، اأخي، قل...«، ا

ملك اأوغاريت، اأخي، اإلخ.«. 

كاتب وباحث ومرتجم �صوري. ❁❁

ò

عالقات اأوغاريت الدولية 

يف نهاية ع�رص الربونز

تاأليف: جاك فرو

ترجمة: مو�سى ديب اخلوري

❁
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أنه من امل�ؤكد اأن الغالبية العظمى   غ������ر ا

م������ن هذه الر�صائل، وخا�ص������ة منها تلك التي 

وج������دت يف بي�������ت كل من رابان������� ور�صباب� 

خر  أورتين�������، ميكن اأن ت�ؤرخ م������ن القرن الأ ا

يف اأوغاريت، من عهد اأمي�صتمرو الثالث اإىل 

خر، اأم�راب������ي الثاين، بني  عه������د عاهلها الأ

عام������ي 1260 و1185 قبل امليالد على وجه 

التقريب. اأما ال�صتثناءات فهي نادرة وتك�ن 

حيان اإمنا مل������رات قليلة عائدة  يف بع�������ض الأ

أو اإىل  للمل�ك احلثيني، اإىل ملك حثي الكبر ا

ملك كركمي�ض. 

1- اأوغاريت وال�سلطات احلثية

ت�ص������كل العالقات التي قام������ت بني �صيد 

اأوغاري������ت واحلكام احلثي������ني، امللك الكبر، 

ومل������ك كركمي�������ض، وكذلك خ������الل الن�صف 

الثاين من القرن الثالث ع�رش قبل امليالد مع 

�صارة اإىل ملك حلب  ملك ترحنتا�صا -دون الإ

الذي تنق�صن������ا ال�ثائق بالن�صبة له- العن�رش 

�صا�ص������ي للتاريخ اخلارجي وحتى الداخلي  الأ

للمملكة التابعة ابت������داء من منت�صف القرن 

الرابع ع�رش قبل امليالد. 

فبعد فرتة م������ن الت�تر كان������ت اأوغاريت 

خالله������ا مهددة خالل العملي������ات الهج�مية 

التي قاده������ا �ص�بيل�لي�م������ا يف �ص�رية، فقد 

�صكلت »الغارة« ثم »حمل������ة العام«، وخ�ص�ع 

امللك نقمادو والتفاقات التي نظمت م�صكلة 

احلدود مع موكي�س وم�ساألة اجلزية، طبيعة 

العالقات الت������ي وحدت ملدة ق������رن ون�سف 

القرن مل������وك اأوغاريت و»حماتهم« احلثيني 

)نح������و 1330 قبل امليالد(. وب������دءاً من هذا 

التاريخ بق������ي هوؤالء خمل�س������ني اللتزاماتهم 

على الرغم من اأن موقف امللك اأرحلبو خالل 

زم������ة ال�سورية )نح������و 1315-1310 قبل  االأ

امليالد( بدا رمبا مريباً يف نظر امللك الكبري 

خري  مور�سيل������ي الثاين. وقد فر�������س هذا االأ

عل������ى خلف������ه، نقميبا الراب������ع معاهدة كانت 

تعزز ثق������ل ال�سلطة احلثية وحتدد التزامات 

التابع على امل�ستوى الع�سكري ب�سكل خا�س. 

وق������د تدخل دائماً ملوك حث������ي اإثر ذلك يف 

�سوؤون اأوغاريت، اإمنا يبدو اأن ذلك كان نادراً 

ن�سبياً ما يتم ب�سكل مبا�رص ويف احلاالت ذات 

اخلطورة املوؤكدة. يجب مع ذلك التذكري باأنه 

كان على ملك اأوغاريت اأن ميثل اأمام العاهل 

ال������ذي يحكمه، وذل������ك يف كل �سنة من حيث 

أ، ليقدم له اجلزي������ة. وكانت اللقاءات  املب������دا

ب������ني امللك الكبري وتابعه يف حتو�سا اأو يف اأي 

آخ������ر يف البالد احلثي������ة، ت�سمح بحل  مكان ا

العديد من امل�سائل بوا�سطة اتفاق يعقد دون 

و�سيط بني املتباحثني. والوثائق التي بحوزتنا 

ت�سب������ح غنية ب�سكل خا�������س ابتداء من عهد 

امللك امي�ستمرو الثالث )نحو 1230-1260 

قب������ل امليالد(، وهكذا فاإنن������ا نعرف بدءاً من 
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نحو منت�سف القرن الثالث ع�رص قبل امليالد 

وخالل العقود التالية اأمثلة كثرية على اأعمال 

املل������ك احلثي ومل������ك كركمي�������س واملوظفني 

احلثي������ني الرفيعني الذين كان������وا ميثلونهما 

يف اأوغاري������ت. اإن اخلط������وات املتخ������ذة يف 

طار من قبل حتو�سيلي الثالث وابنه  ه������ذا االإ

توثالي������ا الرابع موثقة على هذا النحو ب�سكل 

اأف�سل بكثري من وثائق اأ�سالفهم. وتقدم لنا 

زمتان اللتان وقعتا يف نهاية العهد الطويل  االأ

م�ستم������رو الثال������ث مثاالً جي������داً عن طرق  الأ

ك������رب، وكان توثالي������ا الرابع.  تدخ������ل امللك االأ

خري »مرا�سيم« من اأجل  فقد اأ�سدر ه������ذا االأ

أبناء امللكة اأحتميلكو اإىل اآال�سيا،  تاأيي������د نفي ا

وهم الذي������ن كانوا »يتاآم������رون« �سد اأخيهم، 

كما ومن اأجل اأن يح������ل ب�سكل نهائي م�ساألة 

مي�ستمرو من »ابنة امللكة  الطالق اخلطرية الأ

الكب������رية«. ومن املالح������ظ اأن امللك احلثي مل 

يق������م يف احلالتني �س������وى بتاأكي������د القرارات 

التي كان ق������د اتخذها ابن عمه اإيني ت�سوب 

ملك كركمي�������س م�ستخدم������اً عباراته نف�سها 

عملي������اً. مل مينع امللك الكب������ري نف�سه مع ذلك 

م������ن التدخل بنف�سه حت������ى النهاية، متجاوزاً 

�سلط������ة ابن عمه وتابعه. وعلى الرغم من اأن 

خري ف�سل يف كافة املنازعات النا�سئة  هذا االأ

أو مل������ك ترحونتا�سا  ب������ني جتار امللك الكبري ا

أ�سخا�س  أوره( وبني ا أ�سا�سها مرفاأ ا )التي كان ا

من اأوغاريت، ف������اإن حتو�سيلي الثالث وامللكة 

بُدحب������ا هما اللذان فر�سا قراراً ملزماً يحد 

ب�سكل �سارم من مدة بقاء التمكاور احلثيني 

يف اأوغاريت. ومن املمكن اأن الن�سخة الثانية 

من ه������ذا الن�س، التي كانت تتعلق هذه املرة 

أوره بل وكذل������ك بتجار ُكتبه،  أي�ساً بتج������ار ا ا

كانت موجه������ة اإىل خلف اأمي�ستمرو، اإيبريانو 

أي�س������اً اأن امللكني احلثيني  ال�ساد�س. جن������د ا

نف�سهما، حتو�سيلي وامللكة بدحبا، يتدخالن 

�رصار التي ح�سلت  يف نزاع �سغري يتعلق باالأ

ملركب. 

كذلك عندما بداأت اأوىل تهديدات �سعوب 

كرب،  البحر تقلق ال�سلطة احلثية كان امللك االأ

أر�سل  �سوبيلوليوما الثاين بالتاأكيد، هو الذي ا

املبعوث اخلا�س به ليتحقق من اأمرهم لدى 

رئي�������س جمل�س البل������د، اإذ كان ملك اأوغاريت 

ال ي������زال قا�������رصاً )اأمورابي الث������اين ال�سغري 

بالتاأكيد(، وليجلب معه رجاًل كان ال�سيكيال 

قد اأ�رصوه. لكن امللك احلثي كان يثق عموماً 

ثقة كاملة مبلك كركمي�������س، الذي كان نائباً 

حقيقي������اً للملك مكلف������اً بال�س������وؤون ال�سورية 

أنه،  والذي ي�سري فعاًل »اللوح الربونزي« اإىل ا

مثل ملك ترحونتا�س������ا، املكافئ له من حيث 

أ، مل يكن اأدنى مرتبة اإال من امللك الكبري  املبدا

مري ويل العهد. من  نف�سه ومن التحكانتي، االأ

أم������راء كثريون، هم غالباً  ناحي������ة اأخرى كان ا
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أبن������اء ملكيون« )دومو لوغ������ال(، ال ينفكون  »ا

حيان،  أت������ون ويقيم������ون فيها يف بع�������س االأ يا

وكانوا اإما مر�سلني من ملك حثي، اأو مر�سلني 

مارة التابعة.  من ملك كركمي�س اإىل االإ

فمن املوؤكد بالت������ايل اأن ملوك كركمي�س 

وىل يف �سورية  لعب������وا دوراً م������ن الدرج������ة االأ

من������ذ ا�ستقرارهم يف قلعة الف������رات )1325 

قب������ل امليالد(. اإن عدم توف������ر توثيق منا�سب 

ر�سيف الالغي  )دون �سك ب�سبب اإت������الف االأ

والباط������ل( هو ال������ذي يعطي االنطب������اع باأن 

أ م������ع امللك احلثي  تدخله������م يف اأوغاريت بدا

الثالث لكركمي�س، اإيني ت�سوب. 

كان �سلف������اه، �س������اري ُك�س������وح )بيا�سيلي( 

أب������وه، مبث������ل ن�ساطه  و�سحورون������وا، ج������ده وا

م������ر الذي يربهنه ا�ستمرار ن�س  بالتاأكيد، االأ

رقيم موجه م������ن �ساري ك�س������وح اإىل نقمادو 

الثالث كان قد ك�رص فطلب اإيني ت�سوب اإعادة 

ن�سخه بعناية. 

وعل������ى العك�������س ف������اإن ن�سو�س������اً كثرية 

خري  م�سدرها الق�س������اء التابع لهذا امللك االأ

حكام  ُحفظ������ت يف راأ�س �سم������را، وبينه������ا االأ

أورا  التي �س������درت يف حماكمات جت������ار من ا

واأوغاري������ت وترحونتا�سا اأو من بالد الفرات 

وىل(. كانت  )كركمي�������س واإميار بالدرج������ة االأ

جرائم قتل التج������ار الذين يف خدمة امللوك 

م������راء اأحد التهديدات الت������ي تثقل على  واالأ

�سخا�������س كما  حري������ة التنق������ل بالن�سب������ة لالأ

وللب�سائع. وقد تدخل امللك حتو�سيلي وامللكة 

بدوحب������ا نف�سهما يف م�ساألة م������ن هذا النوع 

تتعلق ب�سكان اإح������دى نواحي اأوغاريت. كان 

اإيني ت�سوب مع ذلك هو »قا�سي« معظم هذه 

املحاكم������ات، وكان يحدد وفقاً ملعدل مقبول 

من الطرفني قيمة التعوي�سات املطلوبة من 

املذنبني. وه������و الذي كان ق������د و�سع اتفاقاً 

حقيقياً للتبادل بني اأوغاريت وكركمي�س ين�س 

على تعوي�س م������ن 3 مني من الف�سة للتجار 

املقتولني من كال اململكتني يف بلد كل منهما، 

لهة الكربى �سهود  وهو اتفاق ر�سم������ي كان االآ

زمة اخلطرية التي �سببتها  عليه. وخ������الل االأ

اإخفاقات احلثيني خالل احلرب التي قادها 

آ�سور،  كرب توثالي������ا الرابع �سد ملك ا امللك االأ

توكولت������ي نينورت������ا، فاإن مل������ك كركمي�س هو 

الذي ُكلّ������ف بح�سد الوحدات م������ن التابعني 

ال�سوري������ني والذي كان علي������ه مواجهة متنع 

أتباع اآخرين على  �سلطات اأوغاريت وقاد�س وا

مر بالن�سبة للهجمات  رجح. وكذلك كان االأ االأ

القادمة من البحر اأو من موكي�س، والتي اأدت 

اإىل دمار اأوغاريت. وكان اأمورابي قد ترا�سل 

مع »امللك« )ملك كركمي�س( تلمي ت�سوب، ثم 

رمبا مع ابنه كوزي ت�سوب، حتى النهاية على 

اأمل تلقي امل�ساعدات والنجدة منه. 

اإن مل������ك ترحونتا�س������ا، ممث������ل »الف������رع 
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ول« املبع������د ع������ن ال�سلط������ة م������ن العائلة  االأ

احلثي������ة احلاكمة، �سب������ه غائب عن جمموعة 

املرا�سالت يف راأ�س �سمرا، وهو بال �سك لي�س 

اأمراً ناجماً عن ال�سدفة. لقد وجه اخلليفة 

املحتمل لكورونتا الر�سالة RS 34.139 اإىل 

اآخر ملوك اأوغاري������ت وهي تبداأ على النحو 

التايل:

»هكذا )يتكل������م( مل������ك ترحونتا�سا، اإىل 

اأموراب������ي، مل������ك اأوغاريت، يق������ول: اإن ذلك 

أم������ا بالن�سبة  يوافقن������ي يف الوق������ت احلايل. ا

لك، فاإن جيو�س������ك واجلياد يف بلدك، فهذا 

مالئم ب�سكل جيد ج������داً جداً!«. اإن املر�سل، 

�سف اإمنا الذي هو  الذي ال يرد ا�سمه مع االأ

بالتاأكيد يف هذه املرحلة املتاأخرة اأحد خلفاء 

كرب  امللك كورونتا/ اأوملي ت�سوب، ابن امللك االأ

به حتو�سيلي الثالث  مواتايل الثاين، الذي ن�سّ

عل������ى عر�س ترحونتا�سا نحو عام 1265 قبل 

املي������الد، يطلب م������ن حم������اوره اأن ير�سل اإليه 

م������ا ميك������ن اأن يرغب ب������ه واأن ير�سل له قبل 

مر الذي يبدو  كل �سيء »حباالً �سغ������رية«، االأ

رغبة متوا�سعة جداً. من املوؤكد اأن الر�سالة 

RS 34.139 ب�سبب تفاهتها بالذات لي�ست 
�سوى من������وذٍج بقي من مرا�س������الت منتظمة 

وغزيرة جداً بال �سك، حتى واإن مل تكن تقارن 

مبرا�سالت ملك كركمي�س، خا�سة واأن »جتار 

ملك ترحونتا�سا« كانوا يلعبون دوراً هاماً يف 

اأوغاريت اإىل جانب جتار امللك احلثي. وكما 

قي������ل �سابقاً فاإن وجود ه������ذه الر�سالة يجعل 

من ال�سع������ب القبول بالفر�سي������ة التي دافع 

عنها هوكن�س Hawkins ووفقها فاإن كتابة 

�سودب������رغ يف حتو�سا تقدم تقري������راً باجتياح 

�سوبيلوليوما الثاين مملكة ترحونتا�سا، وكان 

اآخر ملك حثي يوثق عهده. 

كان������ت حلب لف������رتة طويل������ة، رمبا حتى 

خرية، عا�سمة لفرع اآخر من العائلة  زمة االأ االأ

امللكية احلثية، وهي عائلة اأحفاد »الكاهن« 

أبناء �سوبيلوليوما الذي ا�ستقر  تلبينو، اأح������د ا

يف املدينة نحو عام 1325 قبل امليالد. وثمة 

مر لكن ثمة بع�س  توثيق ب�سيط يتعلق بهذا االأ

ال�س������ك باأن يكون ملوك حلب قد لعبوا دائماً 

مرباطورية،  دوراً ثانوي������اً يف �سوري������ة ويف االإ

با�ستثن������اء بال �س������ك يف املج������ال الديني مبا 

له العا�سفة يف  أنه������م كانوا الكهنة الكب������ار الإ ا

أنهم كانوا  حلب. ومع ذلك، فاإنه من املده�س ا

أر�سيف راأ�س �سمرا.  غائبني متاماً عن ا

وعل������ى خالف ملوك حلب ف������اإن العديد 

بن������اء امللكيني« )دومو لوغال(، الذين  من »االأ

أبناء ملك  أو ا كرب ا أبناء امللك االأ مل يكونوا كلهم ا

كركمي�س، وموظفني حثيني اآخرين، مل ينفكوا 

يتدخلون يف �سوؤون اأوغاريت وال�سغط ب�سدة 

داري والق�سائي  على العمل ال�سيا�س������ي واالإ

أ�س������ري باملنا�سبة  يف اململك������ة التابع������ة. وقد ا
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مثلة عل������ى تدخلهم لدى  اإىل الكثري م������ن االأ

ال�سلطات املحلية، وقدم مقال حديث درا�سة 

وافي������ة حول امل�ساألة. وله������ذا يكفي اأن ناأخذ 

مثل������ة املميزة ب�س������كل خا�س لهذا  بع�������س االأ

الو�س������ع الذي ا�ستمر حت������ى نهاية الدولتني، 

فكار التي غالب������اً ما قدمت  على عك�������س االأ

حول هذا املو�سوع. 

أ�س������ري اإىل رئي�������س ق�س������اء حث������ي  لق������د ا

لواح وكبري  )توبان������وري، توباالنوري، »كبري االأ

الن�ساخ«(، يف االتفاقي������ات املتعلقة باجلزية 

ال�سنوية التي على ملك اأوغاريت، يف ال�سف 

كرب،  الراب������ع م������ن امل�ستفيدين بعد املل������ك االأ

مري ويل العه������د )التحكانتي /  وامللك������ة، واالأ

تارتينو(. وال يرتدد امللك )ملك كركمي�س( يف 

حد ملوك اأوغاريت،  توجيه تاأنيب �سدي������د الأ

هو بال �سك نقميبا ال�ساد�س، الذي مل يكن قد 

أر�سل هداي������ا كافية لكبار البالط احلثي يف  ا

أّكد ب�سكل خا�س اأن يقدم  حني كان امللك قد ا

»هدية مده�سة« لرئي�س الق�ساة. ومن املوؤكد 

أنه كانت لهذه ال�سخ�سية عالقات وثيقة مع  ا

نه كان، على غرار موظفني حثيني  اأوغاريت الأ

أ�س اأعمال جتارية اأو على �سلة  اآخرين، على را

بن�ساطاتها. وهك������ذا فاإن اأحد وكالء »رئي�س 

الق�س������اة«، وكان م�ستقراً يف منطقة الفرات 

و�سط، يخرب اأحد زمالئه )عميل جمركي  االأ

ب������ال �سك( اأن يرفع ب�س������كل �سارم ال�رصائب 

عل������ى كاف������ة الب�سائع املارة اإمن������ا لي�س على 

ب�سائع »�سي������دي، التوباتنورو، التي تنقل من 

امل�رصق اإىل املغرب«. وبالتايل ميكننا اأن نفهم 

أنانينيكال، وهي اأمرية  دعوته من قبل ال�سيدة ا

أ�سقطت  وغاريت ا حثي������ة، ورمبا كانت ملكة الأ

عن عر�سه������ا، وقد اأملت به������ا ال�سدة. وكانت 

الر�سال������ة RS 94.2523 الت������ي وجدت يف 

أورتينو، وبالتايل فهي ر�سالة متاأخرة،  منزل ا

أر�سلت من قبل �سخ�������س يدعى باندي  ق������د ا

- �ساروما، وهو اأح������د املوظفني الذي جمع 

ل������واح« و»كبري قيمي اال�سطبل  مهام »كبري االأ

امللكي« )؟(. وهو يتوج������ه اإىل امللك اأمورابي 

الثاين داعي������اً اإياه »يا اأخ������ي اللطيف« لكي 

أر�سله من  يعلمه بر�سى »ال�سم�������س« على ما ا

أي�ساً  الزورد اإمنا مع املطالبة باأن يتلقى هو ا

الالزورد. مع ذلك فمن امل�ستحيل االفرتا�س 

اأن هذه ال�سخ�سية الكبرية كانت ت�سيطر على 

جمارك مملكة اأوغاريت. اإن »بيت دوبا�سي« 

ال������ذي كانت تتمركز فيه كم������ا يبدو حم�سلة 

الر�سوم املفرو�سة على القوافل، والذي كان 

اأحد ملوك هذا البلد قد اقتطع منه م�ساهمة 

كبرية ليتحرر من التزاماته الع�سكرية خالل 

�سورية، كان بالتاأكيد دائرة اإدارية  احلرب االآ

يف اأوغاري������ت ال عالقة مبا�رصة له مع رئا�سة 

الق�ساء احلثية. 

اإن موظف������ني كب������اراً اآخري������ن يف بالط 
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أبوتي )»رئي�س  أبو�س������ي/ ا حتو�سا، ومنهم بل ا

امل�ستودع������ات«( ال������ذي كان مكلف������اً برفق������ة 

كارتابو �سم�سي باحلكم يف ق�سية بني اأفراد، 

وال�سوكال  ندوب�سايل، ووظائفه غام�سة،  واالأ

أو رئي�������س ق�ساة؟(، تدخل������وا ب�سكل  )وزي������ر ا

متقطع كما يبدو يف �سوؤون اأوغاريت. 

اإن ال������راب كارتاب������و )رئي�������س مرو�س������ي 

ورياين  اجلي������اد(، وه������و ال �سك مكاف������ئ لالأ

يف الن�سو�س احلثية، كم������ا وعموماً كارتابو 

»ال�سم�������س« اأو ملك كركمي�������س، كانوا دائماً 

أو بثقة  كرب ا أ�سخا�س������اً جديرين بثقة امللك االأ ا

اب������ن عمه. وكانوا كثرياً م������ا يكلفون من قبل 

أو ذاك من امللوك احلثيني مبهمات يف  هذا ا

أنهم غالباً ما كانوا  بالط اأوغاريت. ويب������دو ا

يكلف������ون بتفتي�������س جيو�س املل������وك التابعني، 

مر على  زمات. وكان االأ وخا�سة يف اأوقات االأ

هذا النحو بالن�سب������ة لتلمي ت�سوب، »كارتابو 

أر�سله ملك كركمي�س(،  �سم�س������ي« )اإمنا الذي ا

�سورية،  رجح خالل احلرب االآ وذلك على االأ

أو الكارتاب������و نرغا اإيلي )= نريكيلي(، املكلف  ا

كرب بالتحقيق لدى رئي�س جمل�س  من امللك االأ

اأوغاري������ت ح������ول مو�سوع »قط������اع الطرق« 

ال�سيكي������ال. وكان »�سم�س������ي« نف�سه قد اأعلن 

لنقم������ادو الرابع عن و�سول املوظف )لو اإّلو( 

اإىل اأوغاريت وهو الكارتابو املر�سل من ملك 

كركمي�س، زوزويل ابن اأرما �سوحي، واملذكور 

أ�������س �سمرا،  م������رات عدي������دة يف ن�سو�������س را

وخا�سة كقا�س يف حماكمة بني امللك نقمادو 

واأحدهم ويدعى كميازيتي والتي �سهد فيها 

وري������اين بلقبهم  أورا. ويظهر االأ جت������ار م������ن ا

احلث������ي يف الكثري م������ن الن�سو�س التي تبني 

اأهمية وظائفهم. وكان اأحدهم مكلفاً برت�سيم 

احلدود بني اأوغاريت و�سيانو، بينما قام اآخر 

مبفاو�سات هامة مع ملك اأوغاريت. 

ومع ذل������ك فقد حمل معظ������م املوظفني 

احلثي������ني الذين تدخلوا يف �س������وؤون املدينة، 

أقام������وا اأحياناً فيه������ا ب�سكل منتظم  والذين ا

تقريباً، لقب دمو لوغال )االبن امللكي( فقط 

وال������ذي كان ميكن اأن يوافق ن�سب������اً حقيقياً 

أو مللك كركمي�س، اإمنا  ك������رب ا بناء للملك االأ الأ

حيان لقباً ل�سخ�سيات  الذي كان يف معظم االأ

كب������رية خمتلفة، رمبا كانت اأع�ساء يف العائلة 

أو  أو تنت�س������ب لها، ا امللكي������ة باملعن������ى الوا�سع ا

حت������ى بال �سالت معها كما على �سبيل املثال 

الن�ساخ ترحونتبيا واأرمناين و�سُحرونوا )الذي 

كان م������ن جهة اأخرى »راعياً كبرياً«(، اإلخ. اإن 

مري اأرمازيتي املعروف يف بوغازكوي  حالة االأ

أ�������س �سمرا هي حالة منوذجية يف هذا  ويف را

طار.  االإ

مري يف ن������زاع بني  فق������د ف�سل ه������ذا االأ

أب������اال، و»بو�سكو، تاجر  اأح������د اجلباة، وه������و ا

ملكة اأوغاريت« وو�س������ع ختمه على »ال�سك 
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القان������ون ال������دويل« RS 17.316 الذي حل 

أبناء م�رصانو، وهو ال  ت�س������ارب امل�سالح بني ا

أورا، مثله مثل جميع �سهود  �سك تاجر م������ن ا

احلكم، -وكان اأحدهم »متكارو ل�سم�سي«-، 

وملك اأوغاريت وهو �سخ�سياً. كان اأرمازيتي 

رجح بع������د اختال�س قام  أدي������ن، على االأ قد ا

به، ه������ذا اإذا كان الن�س مفهوماً ب�سكل جيد 

رغم الثغرات التي يحويها، بدفع 300 �ساقل 

مر ال������ذي مل مينعه من اإدراج  من الف�سة، االأ

ختمه على اللوح الذي كان يدينه رمبا. وكان 

هو ال������ذي كلّف باأن يحدد ب�سكل نهائي خط 

احلدود بني بلد اأوغاريت و»مملكة« �سيانو- 

أو�سناتو. ويجب اأن يطابق بينه وبني النا�سخ  ا

ال������ذي كان ن�سيطاً يف عهد كل من حتو�سيلي 

الثال������ث وتوثالي������ا الرابع وال������ذي كان ي�سكل 

ج������زءاً من احلا�سية امللكية ويلعب دوراً كبرياً 

أوريانو«. وقد  دارة الدينية، مب������ا هو »ا يف االإ

كل������ف للقبه هذا برت�سيم احل������دود اجلنوبية 

وغاريت. وق������د طبع اأختام������اً با�سمه )مد  الأ

�س������ني - لو دومو.لوغال( م������ع هريوغليفيات 

حثية خمتلفة على القرارين RS 17.314 و

 .17.316 RS
آخ������رون �سهوداً يف  أم������راء حثي������ون ا كان ا

حماكمات من ه������ذا النوع. ويقدم لنا ال�سك 

RS 17.137 حال������ة هام������ة ب�س������كل خا�س، 
حي������ث اأدرج دبلوما�سي������ان ختمهما على لوح 

ه������ذا ال�س������ك، وهم������ا معروفان جي������داً من 

خالل املفاو�سات التي قاما بها مع الفرعون 

ول هو  با�سم حتو�سيلي الثال������ث، ال�ساهد االأ

حتي ت�سوب والثاين تيلي ت�سوب، وقد �سهدا 

دون �س������ك خ������الل اإقامة لهم������ا يف اأوغاريت 

خ������الل رحلة لهما باجتاه وادي النيل اأو عند 

عودتهما منها. 

أبناء امللكيني«  ويف القائم������ة الطويلة لل� »ا

)دومو.لوغال( الذين مل يتوقفوا عن التدخل 

يف املدين������ة، ف������اإن ذك������ر العديد م������ن اأفراد 

العائل������ة نف�سه������ا الذين كان������وا ي�ساركون يف 

�سوؤون اأوغاريت، وهو اأمر مميز ب�سكل خا�س 

للعالق������ات الوثيق������ة التي كان������ت قائمة بني 

املوظفني احلثي������ني الرفيعي امل�ستوى وبالط 

هوؤالء امللوك. ويب������دو اأن الدالئل كافة ت�سري 

أ�سخا�س مهمني من حثي، هم  اإىل اأن ثالث������ة ا

مراء اإليح�سني وميزرموا واأوبرموا الذين  االأ

كان������وا موجودي������ن يف اأوغاري������ت كانوا ثالثة 

أبناء ملك  أنهم كانوا ا اأخ������وة. ويعتقد �سينجر ا

كركمي�س وهو اأمر غري موؤكد. 

كان اإليح�سن������ي، وهو دوم������و لوغال، قد 

ح������ذر ملك اأوغاري������ت )اإبريان������و( من قدوم 

موظف������ني اثن������ني اإىل بلده مكلف������ني بح�رص 

م������ري  احل������دود الت������ي كان ق������د حدده������ا االأ

اأرمازيتي والت������ي تف�سل مملكته عن اأرا�سي 

أ�سناتو. اإن ر�سالته هي ن�سخة طبق  �سيانو - ا
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�سل عن ر�سال������ة »امللك« )ملك كركمي�س(  االأ

التي يحذر فيها اإبريانو من قدوم ال�سخ�سني 

نف�سهما املكلفني باملهمة نف�سها. ومن املرجح 

ف�س������ل تف�سري ه������ذه االزدواجية  أن������ه من االأ ا

عالنني امل�س������در نف�سه واأن  باأنه مل يك������ن لالإ

اأحدهما، وهو حتذير اإليح�سني، كان �سادراً 

من حتو�سا يف ح������ني اأن التحذير الثاين كان 

آتياً م������ن كركمي�س. كان اإليح�سني يف الواقع  ا

موظفاً رفيعاً )لو حليب������ي( يف حا�سية امللك 

كرب، وجنل �سحورونوا، رئي�س الن�ساخ على  االأ

اخل�س������ب )= م�ست�س������ار( و»راع كبري«، والذي 

ُق�ّسم������ت اأمالكه الوا�سع������ة املبعرثة يف اأرجاء 

كرب.  حثي بني ورثته مبر�سوم من امللك االأ

ج������اء اأخوه املحتمل ميزراموا لي�ستقر يف 

اأوغاريت خالل عهد اإبريانو. ويحر�س ملك 

خري  كركمي�������س يف ر�سالة موجهة اإىل هذا االأ

عل������ى اإبالغه باأن ميزرام������وا يجب اأن يعامل 

ب������كل االح������رتام والتقدير املنا�س������ب ملكانته، 

أبرموا«، وذلك عندما  نه »اأخ لالبن امللكي ا الأ

ياأتي لي�ستقر يف املدينة قرب باب- �ساروما. 

أي�س������اً »رئي�س رعاة )من املي�رصة(«  وكان هو ا

)غال نا.كاد غوب- اأ�س( وكان اأحد ال�سهود، 

را�سي  أبرموا، عل������ى هبة االأ أليح�سني وا م������ع ا

التي وّقع عليه������ا توثاليا الرابع ل�سالح ذرية 

أنه يتم اخللط بني  �سحورونوا. ومن املحتمل ا

هذا ال�سخ�س ومرا�س������ل يحمل اال�سم نف�سه 

�سوريني الذي ورد ا�سمه  حد املوظف������ني االآ الأ

يف ن�������س من دور كتليمو. ومب������ا اأن الر�سالة 

هي اإح������دى الر�سائل املوجهة اإىل نائب ملك 

أنها  آ�سور الدين، فم������ن املوؤكد ا حنيغلب������ات، ا

يجب اأن توؤرخ مثل جممل قيمة الهبة، ب� ليمو 

أ�سور- �سومي- اأ�سبات، �سنة ا�ستيالء  اإين������ا- ا

تولكولت������ي نينورتا على باب������ل )نحو 1215-

1214 قبل امليالد(. 

بر)ا(موا، فيظهر ك�ساهد  أم������ا بالن�سبة الأ ا

أبرمها حتو�سيلي الثالث  عل������ى املعاهدة التي ا

 KBo( م������ع اأوملي ت�سوب، مل������ك ترحونتا�سا

vo 10 IV 30-31(. وهو الرابع يف مر�سوم 
كرب توثاليا الرابع الذي ينظم اخلالفة  امللك االأ

ل�سحرونوا بعد التحكانتي، ملك ترحونتا�سا 

 KUB ،.أ أ.ا ومل������ك كركمي�س )م اأب- با- را ا

vo 43 XXVI 30( ويحم������ل اللقبني دومو 
لوغ������ال لو.م�������س كو�س7 غو�سك������ن )مراقب 

أنتب�سايل/ »مرو�س������ي اجلياد الذهبي������ني«( وا

أنتوا�س������ايل. اإن ر�سالة مل������ك كركمي�س التي  ا

تاأم������ر اإبريانو با�ستقب������ال ميزراموا ا�ستقباالً 

أينا، اأن  جيداً ال تن�سى اأن تلحظ، كما �سبق ورا

برموا. ويتوجه ابن لهذا  خري هو اأخ الأ هذا االأ

خري، هو بها- ترحوندا )بها- د اإمي(، اإىل  االأ

حاكم اأوغاريت، »اأخيه«، يف ر�سالة مزدوجة 

ول املوجه  حيث اأملت �سيدة يبينن�سه الق�سم االأ

اإىل احلاكم نف�سه الذي ت�سميه »ابني«. ولي�س 
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ثمة �سك كب������ري باأن الر�سالت������ني امل�سرتكتني، 

اللتني تتعلقان بتبادالت ل� »هدايا« لها طابع 

ال�سفق������ات التجاري������ة احلقيقي������ة )اأقم�سة 

و�سوف اأرجواين مقابل »الكثري من الف�سة« 

وفر�س ت�ساوي 30 �ساقاًل من الف�سة اإ�سافة 

أر�سلتا من  اإىل مرجل من الربونز(، كانتا قد ا

أبرموا املحتملة، وابنها.  أم، ه������ي اأرملة ا قبل ا

به������ا- ترحوندا كان نا�سط������اً اأي�ساً يف اإميار 

أب�)رموا(«.  أنه »ابن ا أ�سري له على ا حيث ا

تبنّي الدرا�سة ال�ساملة للموظفني احلثيني 

الفاعلني يف اأوغاريت التي قام بها مالربان - 

مراء   البا Malbran-Labat، اأن ع�رصات االأ
واملبعوثني والر�سل القادمني من حتو�سا اأو من 

كركمي�س لعب������وا دوراً بارزاً يف حياة املدينة، 

داري������ة والق�سائية  وخا�س������ة يف املجاالت االإ

واالقت�سادية. ويو�سح طابع الوثائق التي بني 

أيدينا قبل كل �س������يء اأعمالهم خالل العهود  ا

خرية من حك������م ملوك اأوغاريت، بدءاً من  االأ

عهد اأمي�ستمرو الثالث وحتى عهد اأمورابي 

الثاين. ومن املحتمل اأن هذا الو�سع كان قد 

أ منذ عهدي نقمادو الثالث و�سوبيلوليوما،  بدا

لكن ال�سيطرة احلثية وتدخل ملك كركمي�س 

وموظف������ي حثي يف �سوؤون البل������د التابع لهم 

ازداد م������ع تدخ������ل مور�سيلي الث������اين واإبرام 

معاه������دة حقيقي������ة للتبعية ب������ني الفريقني. 

وتبني الدالئ������ل كافة اأن تاأثري الفئات احلثية 

أبداً  مارة ال�سوري������ة الغنية مل ي�سعف ا على االإ

خرية التي حلت بها. فقد ظل  زمة االأ قبل االأ

ق�سم كبري من التج������ارة بني حثي واأوغاريت 

وبالد الف������رات واملرافئ »الفينيقية« وم�رص، 

وغاريتية«، حتى  اإىل جان������ب املوؤ�س�س������ات االأ

كرب،  خرية، يف اأيدي جتار امللك االأ اللحظة االأ

وجتار مل������ك ترحونتا�س������ا ومقرهم كلهم يف 

جابات  أورا، وجتار ملك كركمي�س. وكانت االإ ا

أر�سلها اأمورابي  على نداءات اال�ستغاثة، التي ا

آتية من ملك كركمي�س  مبواجهة تهديد مميت، ا

وم������ن موظفني حثيني، مث������ل املدعو اأورحي 

ت�س������وب. فعلى الرغم م������ن ال�سالت القلبية 

الت������ي اأعادت اأوغاري������ت توثيقها مع البالط 

امل�رصي، لكنها ظلت وقبل كل �سيء مرتبطة 

ارتباطاً وثيق������اً بحثي ومبلك كركمي�س حتى 

قبيل دمارها. وهك������ذا، خالل فرتة اأقل من 

قرن، ت�سمح لنا الوثائق التي حفظت بدرا�سة 

التدخ������الت املتكررة لنح������و خم�سني موظفاً 

حثي������اً يف ال�س������وؤون ال�سيا�سي������ة والق�سائية 

واالقت�سادية للملك������ة ال�سورية التابعة مللوك 

حثي الكبار. ومن املوؤكد اأن هذه التدخالت 

�سارة  كان������ت اأكرث بكثري مما نعرف وجتدر االإ

أنها �سدرت يف الفرتة نف�سها من �سخ�سيات  ا

أبناء  رفيع������ة، م������ن م�ست�سارين، وكارتاب������و، وا

فوق  ومبعوث������ني  )دومو.لوغ������ال(،  ملكي������ني 

أ�سخا�س  الع������ادة )دومو كني(، بل واأي�ساً من ا
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ألقابهم، على الرغم من  اأقل مكان������ة مل تُذكر ا

أنهم كانوا يتمتعون ب�سلطة معرتف بها. لقد  ا

ا�ستم������رت الو�ساية الثقيلة لب������الط حتو�سا 

ولب������الط كركمي�������س وللمر�سل������ني احلثي������ني 

بال�سغط على ال�سلط������ات املحلية حتى اآخر 

حلظ������ة، ولي�س ثمة ما ي�سري، على الرغم من 

الفر�سيات املطروحة ح������ول هذا املو�سوع، 

اإىل تخفيف ولو ب�سيط لل�سغط احلثي على 

اأوغاريت خالل عهود اآخر ملوكها. 

�سناتو واأوغاريت �- �سيانو/ اأُ

كان������ت اململكت������ان ال�سغريت������ان �سيان������و 

أ�سناتو الواقعتان جنوبي بالد اأوغاريت قد  وا

احتدتا قدمياً احتاداً اعتمد على العالقات 

أم������راء »اململكتني  ا ال�سخ�سي������ة مم������ا ق������اد 

املتحدت������ني« اإىل اعتماد لق������ب »ملك �سيانو« 

أ�سناتو« دومنا متييز. ومن املمكن  أو »مل������ك ا ا

اأن املدعو �سا�سي� )�ي������ا( الذي يبدو اأن ختمه 

ا�ستخدم كختم �ساليل من قبل اأحد خلفائه، 

وهو بادييا، كان هو الذي اأجنز هذا التقارب 

ب������ني الدولتني ال�سغريتني املتجاورتني اللتني 

وغاريت. ومنذ نهاية ع�رص  كانتا تابعت������ني الأ

أ�سناتو مالمح  العمارنة اأظه������ر ملك �سيانو/ ا

الرغبة باال�ستقالل عن جاره ال�سمايل، ومما 

ال �سك فيه اأن اأح������د اأهداف التحالف، بني 

أزيرو العموري ونقمادو  اأهداف اأخرى، بني ا

وغاريتي كان منع ح�سول انف�سال »اململكة  االأ

املزدوج������ة«. وكان ه������ذا التحال������ف يت�سمن 

أية حماولة لقيام ثورة  تدخل العم������وري �سد ا

مري هذا البلد،  أ�سناتو، اإذ كان الأ يف �سيان������و/ ا

زين������زروا، موقف عدائي جت������اه نقمادو على 

أ »تابعاً«  أنه كان من حي������ث املبدا الرغ������م من ا

 .)38-33 :19.068 RS( ملل������ك اأوغاري������ت

وقد �سجع������ت اال�سطرابات التي ح�سلت يف 

�سورية خالل عه������د مور�سيلي الثاين وتدخل 

خ������ري يف اأوغاريت م������ن اأجل ت�سهيل  هذا االأ

تن�سيب نقمبا التابع املخل�س له يف املدينة، 

أ�سناتو عبدي عناتي على طلب انتمائه  ملك ا

مر الذي اأعطى لدولته  املبا�رص لكركمي�س، االأ

أ لو�سع  املزدوجة و�سعاً م�ساوياً من حيث املبدا

اأوغاريت. وكان تر�سيم احلدود الذي قام به 

كرب هو نقطة االنط������الق لنزاعات  املل������ك االأ

متك������ررة فر�ست عل������ى املل������وك واملوظفني 

احلثيني التدخل مرات عديدة ب�سبب ح�سول 

حوادث حدودية، كانت خطرية اأحياناً واأدت 

أ�سخا�س. وبع������د فرتة ب�سيطة من  اإىل م������وت ا

حتكيم مور�سيلي الثاين املتعلق باحلدود بني 

هات������ني الدولتني التابعتني، كان امللك احلثي 

جمرباً عل������ى التحدي������د ب������اأن »اأرا�سي ملك 

اأوغاريت الواقعة يف �سوك�سي )التي كانت له( 

دائماً �ستظل بني يدي�)�������ه(«، مثلما �سيُعرتف 

لعب������دي عناتي من �سيان������و باأرا�سي هرمانو 

را�سي التي  أنها ت�س������كل جزءاً م������ن االأ على ا
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كان������ت تنتمي دائماً لبل������د �سيانو. يكمل هذا 

احلكم الق�سائي الن�س RS 16.170 الذي 

كان يف�سل توزيع اأرا�سي هرمانو بني اأهايل 

أتب������اع ملك اأوغاريت( واأهايل جبله  مولوكو )ا

أتباع مل������ك �سيانو(. لكن قرارات مور�سيلي  )ا

واالتفاق������ات املعقودة ب������ني الطرفني مل تكن 

أنه من املتعذر  كافية حلل و�سع من الوا�سح ا

حله ب�سبب تداخل اأرا�سي الدولتني. عندما 

أ�سناتو«  �سم������ع ملك )كركمي�س( �سكوى »ملك ا

الذي جاء ليعلن ل������ه: »اإن ملك اأوغاريت قد 

اأخذ من )الب������الد( احلدودية )التي هي( يل 

أنذر  بل واأخذ )حتى( مدين������ة )�سوك�سي؟(«، ا

ملك اأوغاري������ت اأن يحرتم حدود جاره الذي 

اأعلن »�سادقاً«. وكانت هذه الر�سالة املتاأخرة 

بال �س������ك قد اأكملت ب�سل�سل������ة من القرارات 

الت������ي �سدرت عن اإين������ي ت�سوب وجمعت يف 

مذك������رة هي الن�������س RS 17.341، واملتعلق 

ال�سيئ������ة حل������ربو يف خدم������ة  بالت�رصف������ات 

�سيانو وال������ذي كان قد ه������ّدم »برجاً« �سيده 

�رصار الت������ي ارتكبت  أه������ايل اأوغاري������ت، واالأ ا

يف كرم������ة كل من الطرف������ني كل منهما �سد 

خ������ر، وامل�ساع������دة التي قدمت ل������� »اأهايل  االآ

بريوت������ي« الذين ج������اوؤوا ليقوم������وا باملتاجرة 

غري امل�رصوعة باخلم������ر والنهب من اأرا�سي 

اأوغاري������ت. ويعطي الن�س ا�س������م ملك �سيانو 

خري »للملك« الذي يفر�س  املتهم يف القرار االأ

على اأهايل �سيان������و واأوغاريت باأن يطلق كل 

�رصى الذين اأخذوا من البلد املجاور  منهما االأ

ويعيدونهم اإىل بلده������م. كان املدعو �سابيلي 

يني ت�سوب  )�سابيلي������م( بالت������ايل معا�������رصاً الإ

م�ستمرو الثال������ث. وكان  رج������ح الأ وعل������ى االأ

االتفاق الذي عق������د بني بادييا، ملك �سيانو، 

واأوغاريت ين�س على تقا�سم الكروم املقد�سة 

للملكة ع�ستار »احلورية« الواقعة يف اأرا�سي 

�سوك�س������ي )تل �سوكا�س(، وه������ي مقاطعة من 

�سيانو حماطة باأرا�س������ي البلد املجاور، اإذا مل 

تك������ن حما�رصة، بني مدين������ة اآري التي تنتمي 

اإىل اأوغاريت و�سيانو. ورمبا تال هذا االتفاق 

ف������رتة التوت������ر الت������ي كانت قد مي������زت عهد 

رجح، قرر  �سابيلي. ويف الفرتة نف�سها على االأ

امللك م������ن اأجل و�سع ح������ّد نهائي للنزاعات 

مري اأرمازيتي املكلف  را�سي اإر�سال االأ على االأ

ب������� »تر�سيم« احلدود ب������ني اأوغاريت و�سيانو. 

لكن عمله مل يكف حل������ل امل�ساكل كافة. وقد 

أليح�سني، اإىل ملك  كتب اأمري حثي اآخر، هو ا

اأوغاريت ليذكره بالطابع غري القابل للتغيري 

للحدود التي و�سعه������ا اأرمازيتي، وذلك قبل 

أر�سل  عالن باأنه ا فرتة ق�سرية بال �سك، مع االإ

اإليه موظفني اآخرين هم������ا اإبينائ وكركللي، 

كانا مكلفني ب� »تثبيت« هذه احلدود! وتعطي 

ر�سال������ة موازية من ملك كركمي�س اإىل اإبريانو 

ال�ساد�س املعلومات نف�سه������ا اإمنا حتدد ا�سم 

كاتبها وهو ابن وخليفة اأم�ستمرو الثالث. 
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لقد قامت عالقات ذات طابع دبلوما�سي 

وم�ستقل������ة عن تدخ������الت املوظفني احلثيني 

ب������ني الكيان������ني ال�سيا�سيني اللذي������ن اأ�سبحا 

منف�سلني. ومع ذلك ف������اإن الر�سائل املوجهة 

أو اإىل »حاك������م« اأوغاري������ت كانت  اإىل مل������ك ا

تع������رتف دائماً بو�سعية متفوقة لهوؤالء الذين 

ظلوا، على الرغ������م من ت�رصيع امل�ساواة الذي 

أر�س������ي م������ن حيث املب������داأ من قبل  كان ق������د ا

�سياد  ال�سلطات احلثي������ة، ال�رصكاء البارزين الأ

 RS أ�سنات������و(. وتتمي������ز الر�سالة أو ا �سيان������و )ا

أ�سناتو »اأري  17.083 يف هذا ال�سياق. فملك ا

ت�س������وب« )القراءة احلورية ل� م�سوم داإم وهي 

أ ر�سالته على النحو التايل:  غ������ري موؤكدة( يبدا

أب������ي...« قبل اأن ي�سل  »ق������ل مللك اأوغاريت، ا

اإىل اخلالف املايل الذي كان �سبب النزاعات 

بني خدم كل منهما. ويتوجه ال�سخ�س نف�سه 

اإىل »وال������ده« فيما يتعلق بالطلب الذي طلبه 

مر يتعلق باأحد  منه ملك كركمي�������س. كان االأ

مواطني اإميار لك������ن »اأري ت�سوب« كان ينفي 

م�سوؤولي������ة رجل م������ن اأرو )يف اأوغاريت( وال 

أتباعه )م������ن �سيانو(.  ينف������ي م�سوؤولية اأحد ا

وباملثل، كان حاكم �سيانو يرمتي عند قدمي 

حاكم اأوغاريت، »�سيده«. 

أ�سنات������و اإىل ملك  ثم������ة ر�سالة م������ن ملك ا

اأوغاريت واأخرى من امللك نف�سه اإىل »حاكم« 

أوزينو، كانت������ا خم�س�ستني حلل  اأوغاري������ت، ا

أل������ة �سخ�������س يدعى بعليا بي������ع من قبل  م�سا

�رصيكه لتاجر م�رصي ومت حتريره.

أوزين������و يزودن������ا باإ�سن������اد ثمني  اإن ذك������ر ا

حداث  للت�سل�س������ل الزمن������ي فيما يتعل������ق باالأ

املو�سوفة يف هذه الرقيمات التي م�سدرها 

أ�سناتو. ويف الواقع، فاإن هذا »احلاكم«  �سيانو وا

كان قد ا�سرتى ب� 40 �ساقاًل من الف�سة عبداً 

هو تر�س������ا- زيتي )»الرجل الذي من طر�س« 

مريين  »مدينة طر�سو�س حالي������اً/م«(، من االأ

احلثيني تاج������ي �ساروما وتلبي �ساروما، »ابن 

كرب  ح�ستن������ورو«، اأي ب������ال �سك اب������ن امللك االأ

قل ملك كركمي�س. واحلال  نف�س������ه اأو على االأ

اأن تاج������ي �ساروما ال������ذي اأدرج ختمه الذي 

 RS يحم������ل هريوغليفيات حثية على الرقيم

17.251 يختل������ط بالتاأكيد كما بنّي �سينجر 

 RS مع »رئي�س الن�ساخ« ال������ذي ختم الرقيم

17.403 املتعل������ق بتق�سي������م احلقول الواقعة 

وغاريتية  عند احلدود )نيغ.ب������ا �سا قاين( االأ

أ�سناتو- �سيان������و( بالتاأكيد، مع اال�ستناد  مع )ا

اإىل الرت�سي������م احل������دودي ال������ذي مت �سابق������اً 

كرب مم������و - اأور - زي -  م������ن قبل املل������ك االأ

يل )!(. وبني ال�سه������ود »الكبار« على ال�سك 

جند ح�سني، وهو دومو.لوغال كور اأورو كار 

- )غامي�������س، وفقاً لق������راءة �سينجر، وتاجي 

م�������س(  �ساروم������ا غال.ل�)�و.م�س.دوب.�س������ار 

كرب على اخلت������م الهريوغليفي(.  )النا�سخ االأ
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وجن������د ال�سخ�س نف�سه وق������د لقب ب� »حاكم 

البلد« )�سكني ماتي( مدرجاً اإىل جانب ملك 

كركمي�س يف جتارة لقافل������ة باجتاه مقاطعة 

�سورية، بع������د امل�ساحلة التي  حنيغلب������ات االآ

�سوريني، يف �سنة ليمو  متت بني احلثيني واالآ

آ�سور- �سومي- اأ�سبات، والذي ا�ستخدم  اإنا- ا

ا�سمه لتاأري������خ انت�سار امللك توكولتي نينورتا 

على الكا�سي������ني واأ�رص ملك بابل، كا�ستيليا�س 

)الراب������ع(، يف عام 1214/1215 قبل امليالد 

أو نح������و ذلك. اأما بالن�سبة لتولبي - �ساروما  ا

فقد ذكر يف ن�س حث������ي كابن للملك توثاليا 

خري،  )الراب������ع(، اإىل جان������ب خليفة ه������ذا االأ

�سوبيلوليوما )الثاين( و)ك�(�وزي ت�سوب، ملك 

كركمي�������س املعا�رص النهي������ار اململكة احلثية. 

وهكذا فق������د �سادت العالق������ات الودية كما 

يبدو بني بالطي اأوغاريت و�سيانو منذ نهاية 

ع�رص اأم�ستم������رو  الثالث، لك������ن نزاعاتهما 

رجح خالل  را�س������ي ا�ستمرت على االأ على االأ

العقود التالية. 

3- اأوغاريت وعمورو

أو�سع  كانت ب������الد عمورو ه������ي بالتاأكيد ا

ال������دول التابع������ة للملك احلث������ي يف �سورية. 

فق������د كان اأمرياها عبدي ع�سريتا واأزيرو يف 

القرن الرابع ع�رص قبل امليالد تابعني �سعبي 

املرا�س للفراعنة طيلة الفرتة العمارنية قبل 

اأن يعرتف الثاين بينهما ب�سلطة امللك احلثي 

ويدفع له اجلزية )نحو 1330 قبل امليالد(. 

كان������ت املعاهدة املربم������ة م������ع �سوبيلوليوما 

م�سبوق������ة اأو مرفقة باتف������اق مماثل م�سدق 

أزيرو ومل������ك اأوغاريت، نقمادو الثالث.  بني ا

وبع������د اأربعني �سنة تقريباً م������ن اإر�ساء النوايا 

احل�سنة بني البلدان الثالثة، حثي واأوغاريت 

أزيرو، وهو بنت�سينا،  وعمورو، قام اأحد خلفاء ا

باالن�سمام اإىل املع�سكر امل�رصي قبل معركة 

قاد�������س وقام موات������ايل بطرده بع������د الن�رص 

املزعوم للفرع������ون. وقد عاد العتالء عر�سه 

ب�سب������ب حماية حتو�سيلي له )وهو ملك حثي 

امل�ستقبلي( واأ�سبح من خل�ساء امللك احلثي. 

وق������د عقدت عندها العائلت������ان املالكتان يف 

حثي وعم������ورو حتالفات زواج يف حني كانت 

قل(،  الزيج������ات جتم������ع )زيجت������ان عل������ى االأ

ب�س������كل م������واز، �ساللتي اأوغاري������ت وعمورو. 

زمة اخلط������رية التي حر�سها طالق  واأدت االأ

أم������رية عمورية، هي  اأم�ستم������رو الثال������ث من ا

»ابنة ال�سيدة الكبرية«، اإىل تدخل ملكي حثي 

)توثاليا الرابع( وكركمي�س )اإيني ت�سوب( كما 

وتدخل اأمراء اأوغاريت )اأم�ستمرو( وعمورو 

)بنت�سينا ثم �سو�سغام������وا(. اإن امللف املزدوج 

املتعلق بط������الق جنل بنت�سين������ا هو من جهة 

اأخرى املجموع������ة التوثيقية الوحيدة الهامة 

التي تو�سح لنا جوانب العالقات، التي كانت 

جي������دة عموماً، بني البلدين يف القرن الثالث 
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ع�رص وبداية القرن الثاين ع�رص قبل امليالد. 

االهتمامات  بالتاأكي������د  �ساهم������ت  لق������د 

كرب  مريين التابع������ني للملك االأ امل�سرتك������ة لالأ

يف املح������و ال�رصي������ع للذكري������ات ال�سيئة التي 

خلفتها م�ساألة ابنة بنت�سينا وال�سيدة الكبرية، 

و�سجع������ت خلفاءهم������ا على متت������ني �سالت 

التحال������ف وح�سن اجل������وار التي كانت قائمة 

منذ عهدي اأزيرو يف عمورو ونقمادو الثالث 

يف اأوغاري������ت. ومن املحتمل ج������داً اأن امللك 

أم������رية عمورية وثمة  اأموراب������ي الثاين تزوج ا

ن�سو�س كثرية، تع������ود اإىل فرتة �سابقة قلياًل 

للكارثة النهائية، توؤك������د اأن البلدين كانا قد 

»اأ�سبحا بلداً واحداً«!

اإنه ملن املحبط جداً �سمن هذه الظروف 

اأن ع������دد الرقيم������ات املحفوظ������ة املتعلق������ة 

باملرا�س������الت بني البالط������ني قليل جداً. كان 

مل������ك عمورو مهتماً قب������ل اأي �سيء اآخر، اإذا 

ما �سدقنا الر�سائل القليلة التي عرث عليها، 

باحل�سول من »اأخيه« ملك اأوغاريت على بع�س 

املنتجات، وخا�سة احلجارة النادرة اإذا مل تكن 

 RS احلجارة الكرمية الثمينة. وتعلن الر�سالة

17.152 املوجه������ة من ملك عمورو اإىل ملك 

اأوغاريت اإر�سال �سخ�س ي�سمى اأدريا مكلف 

ب�رصاء الربو�سحو )املرك�سيت؟( باأي ثمن كان، 

»وبق������در ما يوجد من������ه«. وال بد اأن احلاجة 

ن ر�سالة موازية  اإىل هذا املنتج كانت ملحة الأ

تذكر ال�سخ�������س نف�سه ولها اله������دف نف�سه 

أر�سلت من قبل »حاكم« عمورو اإىل  كانت قد ا

»حاك������م« اأوغاريت. وم������ن املالحظ اأن امللك 

و»حاكم« عموور يتوجهان يف هذين الن�سني 

على »ابنهما«، اأي على التوايل اإىل ملك واإىل 

»حاكم« اأوغاريت. فاإذا قبلنا اأن بنت�سينا هو 

املعن������ي هنا، فاإن ر�سالته كان������ت موجهة اإىل 

»جنل������ه« اأم�ستمرو. وم������ن جهته كان �سخ�س 

يدعى ربكن، ممثاًل مللك اأوغاريت يف بالط 

عم������ورو، قد اأعلم »�سي������ده« باأن ملك عمورو 

ر�س������ال الفوري وال�رصيع حلمل  كان يطلب االإ

من حجارة اجلمي�سو )ال�ستياتيت( الذي كان 

مينع عن غري وجه حق عن اأوغاريت يف حني 

اأن مر�ساًل عمورياً، هو اأدو م�سري، كان مكلفاً 

بت�سلُّم������ه. كان الطلب يحم������ل لهجة التهديد 

حيث ي�ساأل ملك عمورو: »هل �سيقوم رجالك 

بالنق������ل؟«، وي�سيف: »فم������ن �سي�سلمه لي�سوا 

عبيدي وال مركبي!«. وي�سيف ربكن اأن هذا 

احلجر كان �رصورياً من اأجل تق�سيم م�ساكن 

أيها  »اأخ« مل������ك اأوغاريت، ليختم مغالي������اً: »ا

امللك، ي������ا �سيدي، ال تبتئ�س من اأجل ذلك... 

أل�سنا بلداً واحداً؟« ا

اإن الر�سالة املتعلق������ة بال� »اأومان ماندا«، 

أ�سري اإليها، تعود  RS 17.286، الت������ي �سبق وا
بالتاأكي������د اإىل الن�س الثاين من القرن الثالث 

ع�رص قب������ل امليالد. ويذّكر ملك عمورو، وهو 
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رجح، اأن والد مرا�سله،  هنا �سو�سغموا على االأ

اأم�ستم������رو الثالث دون �س������ك، كان قد كتب 

لبنت�سين������ا لكي يكون و�سيطاً ل������ه مع اأعدائه 

وم������ان مان������دا. وقد كللت ه������ذه امل�ساعي  االأ

بالنجاح. كذل������ك كان مر�سل الر�سالة ين�سح 

مل������ك اأوغاريت، وهو �سمن ه������ذه الفر�سية 

اإبريانو ال�ساد�س، باأن ي�سوي بالطريقة نف�سها 

عالقاته معهم. 

وبني الر�سائ������ل املتاأخرة التي و�سلت اإىل 

اأوغاريت من ال�رصوري اأن نربز ب�سكل خا�س، 

أينا، الرقيمني RS 15.024 و كما �سب������ق ورا

ول، املكتوب  RS 10.046. يذك������ر الرقيم االأ
أبو�سغما اإىل حاكم  من قبل �سخ�س يدع������ى ا

آله������ة عمورو واأوغاريت،  )�سكينو( اأوغاريت ا

يف ح������ني اأن الثاين، RS 10.046، وهو »من 

معهاز اإىل ملك اأوغاريت، اأخي«، فيذّكر باأن 

أبو�سغما، ملكي« كان قد كتب ملرا�سله  والده »ا

خري كان على عالقة جيدة معه.  واأن هذا االأ

فم������ن املحتمل اأن هات������ني ال�سخ�سيتني كانا 

ملكني لعم������ورو، وخليفت������ني ل�سو�سغموا واأن 

الزواج العم������وري املحتمل للمل������ك اأمورابي 

كان ق������د عقد مع ابنة اأحدهم������ا. وبالتاأكيد 

أبو�سغما ق������د اأ�سبح ملكاً بعد عندما  مل يكن ا

كتب اإىل »اأخيه«، حاكم اأوغاريت، لكن ر�سالة 

معهاز، ابنه، الذي يدع������و نف�سه »اأخاً« مللك 

أنه اأ�سب������ح ملكاً بعد ذلك،  اأوغاري������ت، تثبت ا

أنه ترا�سل مع  اإمنا لوقت ق�سري ب������ال �سك، وا

ملك من ملوك اأوغاريت، هو اأمورابي الثاين 

رجح.  على االأ

كان الرقيم RS 20.162، املتاأخر اأي�ساً 

حداث اخلطرية التي  واملعا�رص دون �سك لالأ

�سبقت دمار اأوغاريت واجتياح �سعوب البحر 

لب������الد عم������ورو، موجهاً اإىل مل������ك اأوغاريت 

من قبل »عبده« بار�س������و الذي كان بالتاأكيد 

املمثل الدائم لهذا املل������ك يف البلد املجاور. 

وه������و ينتقد �سيده كونه مل يحذر ملك عمورو 

من حتركات املراكب العدوة يف حني اأن »بلد 

عمورو وبلد اأوغاريت لي�سا يف احلقيقة �سوى 

بل������د واحد«، وهي �سيغة كان قد ا�ستخدمها 

 .34.135 RS ربكن يف الن�س

4- قاد�ش وبرغا وحا�سور واأوغاريت

فيم������ا يتعلق باملدن الواقع������ة يف املناطق 

أو الكنعانية فاإن العالقات  الداخلية ال�سورية ا

ال�سعبة التي حاف������ظ عليها اأمراء اأوغاريت 

ف�سل توثيقاً.  مع بلد اآالالخ، موكي�س، هي االأ

أنه اأعيد طرح م�ساألة احلدود من  ولكن، مع ا

كرب مور�سيلي الثاين  جدي������د يف زمن امللك االأ

وخلفائ������ه، ف������اإن العالقات ب������ني »الدولتني« 

فقدت اأي طابع دبلوما�س������ي لها ب�سبب �سم 

موكي�س اإىل »املجال امللكي« لبلد حثي وو�سع 

حاك������م حثي يف اآالالخ. وق������د و�سلتنا �سهادة 

واحدة ب�سبب اأن ه������ذا املوظف كان يرا�سل، 
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ب�سكل منتظم دون �سك ب�سبب جماورة اآالالخ 

وغاريت، مع ملك ه������ذا البلد، لكنه بذلك  الأ

مراء  اإمنا كان يقلد، لي�س اإال، العديد من االأ

خرين. وعلى العك�س فاإن »اأخوة«  احلثيني االآ

بني يف  ملل������ك اأوغاريت وبالتايل »ملوكاً« من�سّ

املراك������ز الت������ي تتحكم بط������رق القوافل التي 

تقود اإىل بلد كنعان واإىل م�رص وقاد�س وبرغا 

وحا�سور، هم الذين وجهوا ر�سائلهم اإىل هذا 

خري.  االأ

كان مل������ك بلد كين������زا )قاد�������س( ب�سكل 

أ�سا�س������ي هو تابع للفرع������ون، يف منطقة كان  ا

التاأثري احلوري فيها قوياً، وذلك قبل »حرب 

العام ال�سورية« التي �سنها �سوبيلوليوما نحو 

ع������ام 1341/ 1340 قبل امليالد �سد ت�رصاتا 

ملك ميتاين. وقد قام امللك احلثي بعد فوزه 

بتن�سيب ابن اأمري قاد�س على عر�س املدينة، 

أبيه اإتكاما. وقد ظل هذا  وكان قد اأ�رصه مع ا

خري وفياً ل�سيده اجلديد فرتة من الزمن.  االأ

لكنه ثار عل������ى �سوبيلوليوما ث������م على امللك 

مر اأن  كرب مور�سيلي الث������اين وانتهى به االأ االأ

قتل على يد ابنه نقمادو الذي كان قد اأعلن 

خ�سوعه للملك احلث������ي يف عام 1310 قبل 

امليالد. وق������ام ملك كينزا اجلدي������د بعد اأن 

اأ�سبح »اأخاً« ملل������ك اأوغاريت بالرتا�سل معه. 

اإن الر�سالة RS 17.315 اإىل »نقمبا، اأخي«، 

الت������ي كان مر�سله������ا �سخ�س يدع������ى نقمادو 

أل������ة ت�سليم جمرمني  والت������ي كانت تتعلق مب�سا

كان كاتبه������ا بكل تاأكيد، عل������ى الرغم من اأن 

هناك اأخ�سائيني ال يزالون يرتددون يف قبول 

هذا الن�سب، اب������ن اإكتاما يف حني كان امللك 

نقمبا الرابع ملك اأوغاريت هو املر�سلة اإليه. 

وميكن تاأريخها بنحو عام 1300 قبل الهجوم 

ول على �سورية.  الكبري للفرعون �سيثي االأ

ول اإىل قاد�س يف حملته  و�سل �سيث������ي االأ

وىل، يف عام 1290 قبل امليالد، لكن املدينة  االأ

أي������دي احلثيني واأعيدت  ع������ادت ب�رصعة اإىل ا

اإىل تابع للمل������ك احلثي. ومت تبادل الر�سائل 

من جديد بني اأمريها وملك اأوغاريت، وذلك 

بالتاأكي������د بعد عودة ال�س������الم اإىل �سورية. اإن 

الن�������س RS 20.175 هو مث������ال جيد عما 

كان يجب اأن تكون عليه التبادالت املنتظمة 

القائمة بني البالطني. فملك قاد�س كان قد 

أر�سل رئي�س جمل�س������ه بتي اإيلو اإىل اأوغاريت،  ا

ن الوق������ت كان قد حان كما يقول »لتقدمي  الأ

لهة  التقدم������ات اإىل اأوغاري������ت« )دون �سك الآ

املدينة(. وق������د جلب بتي اإيلو معه كتقدمات 

30 ماع������زاً و3 حم������ري وكمية م������ن احللتيت 

)وهو نوع م������ن ال�سمغ الكريه الرائحة واملر 

مل  املذاق وكانت له ا�ستخدامات يف ت�سكني االأ

والت�سنجات، م.(. 

كان بتي اإيل������و نف�سه قد كتب اإىل »اأخيه« 

أوزين������و، رئي�������س جمل�������س اأوغاري������ت، حول  ا
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مو�سوع الدعوى الق�سائية املقدمة من قبل 

�سخ�س يدعى غريبانو �سد اأمور �بعل و»ابن 

�سماء وا�سم ال�سكينو  اأوغار...«. وتبني هذه االأ

أوزينو اأن الن�س RS 20.158 كان قد كتب  ا

خالل عهد اأحد اآخر ملوك اأوغاريت. 

وق������د متم هذا امللف ال�سغري ن�رص الن�س 

RS 34.146. وفي������ه يتوج������ه مل������ك قاد�س 
أوزين������و نف�سه، رئي�س جمل�������س اأوغاريت  اإىل ا

خ������ر اأجيال  أن������ه كان معا�رصاً الآ املع������روف با

موظف������ي اأوغاري������ت واأح������د ال�سخ�سي������ات 

أي�ساً يتم اتهام  الرئي�سية يف الب������الط. وهنا ا

خري كان ق������د تلقى اإثر  اأمور بع������ل. فهذا االأ

حكم ملل������ك قاد�س 42 �ساقاًل من الف�سة من 

�سخ�س يدعى هر�سابو كان هو نف�سه مر�ساًل 

اإىل اأوغاريت حيث كان غريبانو يحتفظ منذ 

�سبع �سنوات مبا ي�ساوي القيمة نف�سها ويدين 

مر كان يتعلق بالن�سبة لل�سلطتني  له بها. فاالأ

يف املدينت������ني بو�سع حد لن������زاع كان طرفاه 

هما ال�سخ�سني نف�سهما املذكورين يف الن�س 

RS 20.158، حي������ث كان هر�سابو بال �سك 
 RS ه������و »ابن اأوغار...« املذك������ور يف الن�س

20.158. وكان بتي اإيل������و بكل تاأكيد رئي�س 

 RS جمل�س قاد�س املذك������ور يف ك�رصة الرقيم

 .20.200B
ثمة ن�س اأوغاريتي ن�رص حديثاً هو عبارة 

أوزين������و، رئي�س املجل�س على  ع������ن ر�سالة من ا

رج������ح، موجهة اإىل مل������ك اأوغاريت، الذي  االأ

كان نقم������ادو الرابع دون �س������ك، وهو يخربه 

أنه و�سل بخ������ري اإىل قاد�س. اأما رفيقه  فيها ا

أوبا،  أوريانو، فق������د م�سى اإىل ا يف الطري������ق، ا

هم  رج������ح، املدينة االأ اأي اإىل دم�س������ق على االأ

يف هذه املقاطعة امل�رصية، واإال فاإىل كميدي، 

داري.  مركزها االإ

لواح تقريباً التي وجدت  تعود معظ������م االأ

و�سط اإىل  وم�سدره������ا مدين������ة العا�س������ي االأ

نهاي������ة القرن الثال������ث ع�رص وبداي������ة القرن 

أنها  الث������اين ع�رص قبل امليالد، وم������ن املرجح ا

تع������ود اإىل عهود خلف������اء اأم�ستمرو الثالث يف 

اأوغاريت. اإن العالقات بني هذه املدينة وبلد 

كنزا ا�ستمرت بالتاأكيد حتى النهاية كما يبني 

ذلك واقع اأن امللكة بدحبا تعرتف يف ر�سالتها 

اإىل نقم������ادو الرابع، نحو 1220 قبل امليالد، 

ب������اأن قاد�س ه������ي اإحدى املحط������ات الكربى 

للقواف������ل املنطلقة من اأوغاري������ت واملتوجهة 

اإىل م�رص. يدع������م ذلك التاريخ الذي ميكننا 

اإعط������اوؤه للمرا�سلة املتبادلة ب������ني اثنني من 

أوزينو من  ال�ساكينو هما بتي اإيلو من قاد�س وا

اأوغاريت، وكانا معا�رصين لتلك الفرتة. ومن 

املرجح اأن برغا كانت تقع على اأحد الطرق 
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التي تق������ود نح������و اجلنوب، وه������ي عا�سمة 

م������ارة �سغرية تقع اإىل الغ������رب من نحا�سه.  الإ

وق������د ذك������رت يف مرا�س������الت العمارنة على 

أنها مرك������ز مقاومة للحثيني، لكن انتهى بها  ا

مر للخ�سوع ل�سوبيلوليوما، كما يبني ذلك  االأ

جزء م������ن »اأعمال �سوبيلوليوما«. اإن ال�ساهد 

الوحيد على املرا�سلة، التي كانت عر�سية بال 

�سك، التي مت تبادلها بني اأوغاريت وبرغا هو 

اجل������زء RS 15.019، وهو بقية من ر�سالة 

من ملك هذه الناحية يعلن فيها حلاكم جمل�س 

)اأوغاريت( عن اإر�سال قردابو )برغا(. 

اأما حا�سور، الواقعة يف �سمايل فل�سطني، 

فكان������ت يف ع�رص الربونز اإح������دى اأكرب مدن 

كنع������ان. وكان ملكها تابع������اً للفراعنة واأحد 

أرنو  مرا�سليهم يف ع�رص العمارنة. وكما بنّي ا

فعاًل وهو نا�رص الر�سالة RS 20.225، وقد 

وجدت يف »بيت ربعانو«، الذي ي�ستدعي على 

مرا�سله حماية »اإلهي مدينة حا�سور« )حدد 

وع�سرتوت(، فقد كان بالتاأكيد �سخ�سية هامة 

يف هذه املدين������ة. وكان يتوجه بهذه الكلمات 

لهة  حد موظفي اأوغاري������ت: »لتحفظك االآ الأ

ب�سحة جيدة ولتوؤم������ن لك �سيخوخة �سعيدة 

قرب �سيدك!«. ومن املرجح اأن الرقيم لي�س 

�سابق������اً ملنت�س������ف القرن الثال������ث ع�رص قبل 

امليالد ولل�سالم امل�رصي - احلثي. 

بيبلو�ش  »ف��ي��ن��ي��ق��ي��ا«،  م���راف���ئ   -�

)وبرتونا( وبروت و�سيدون و�سور وبلد 

كنعان

من الثاب������ت قيام تب������ادالت جتارية بني 

ال�س������وري-  ال�ساح������ل  ومراف������ئ  اأوغاري������ت 

الفينيقي والكنعاين، وب�سكل خا�س مع وجود 

مواطنني يف �سمايل املدينة من مدن �ساحلية 

تقع اإىل اجلنوب مثل برتونا )البرتون( وجبله 

)بيبلو�س/جبي������ل( وب������ريوت و�سيدون و�سور 

أ�سدود وع�سقلون. وكانت كلها ب�سكل  وعكو وا

أ�سا�سي تابعة مل�رص وقد و�سعت حتت �سلطة  ا

مفو�س �سام للفرعون يف كنعان )الرابي�سو(، 

كما تثبت ذل������ك ر�سائل خمتلفة من العمارنة 

والر�سائ������ل املتبادل������ة ب������ني رم�سي�������س الثاين 

واملل������وك احلثي������ني. فمن املوؤك������د بالتايل اأن 

تبادل الر�سائل والتنقل بينها وبني اأوغاريت 

ما كان ميكن اأن يح�سل وينمو اإال بعد اإبرام 

ال�سالم امل�رصي - احلثي يف عام 1258 قبل 

امليالد. 

املركزي������ن  و�س������ور  �سي������دون  كان������ت 

وكان������ت  الف������رتة  تل������ك  يف  كرثن�ساط������اً  االأ

ف�سل  مرا�سالتهم������ا م������ع اأوغاريت ه������ي االأ

توثيقاًن لكن �سلطات جبله )بيبلو�س( وبريوتا 

أي�س������اً ب�سكل منتظم  )ب������ريوت( ترا�سلت هي ا

بال �سك م������ع بالط اأوغاري������ت. اإن بيبلو�س، 
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الت������ي ت�س������كل ع�رصات م������ن ر�سائ������ل اأمريها 

ريب حدا املوجهة اإىل الفرعونني اأمينوفي�س 

الثالث واأخناتون اأحد اأغنى امل�سادر لتاريخ 

املرحل������ة العمارني������ة، مذك������ورة يف الن�سني 

املقطعيني RS 19.028 وRS 19.128 ويف 

»مذكرة« اأوغاريتية )RS 18.025(. الن�س 

ول عبارة ع������ن ر�سالة ت�سري اإىل اأن املدعو  االأ

اأبحيلو، وهو تاجر، ميلك 25 من املن�سوجات 

)اإحداها خم�س�سة لتجهيز مركب( يجب اأن 

ت�سلَّم يف جبله. وي�ستم������ل الن�س الثاين على 

�سخا�������س الذين تعود  أة م������ن االأ قائم������ة جمزا

اأ�سوله������م اإىل مرافئ ال�ساحل الكنعاين جبله 

وغاريتية  و�سيدون وعكو. وتزودنا املذكرة االأ

اأوالً باأ�سم������اء العبي������د الذي������ن ينتم������ون اإىل 

الق�رص امللكي، لكن ال�سطور 10 - 18 تن�س 

على �رصوط جت������ارة كبرية بني ملكي بيبلو�س 

واأوغاريت. كان �سي������د جبله يتعهد ب�»تاأجري« 

وغاريت مقابل دف������ع 540 �ساقاًل  مراك������ب الأ

من الف�سة ي�ساف اإليها 60 �ساقاًل من اأجل 

مع������دات )اأو طاقم( ال�سفن. وقد افرُت�س اأن 

زمة التي  م������ر يتعلق هنا ب�سهادة عل������ى االأ االأ

�سّببه������ا تهديد �سعوب البحر الذي كان يجرب 

أ�سطوله. اإن الن�س  ملك اأوغاريت على تدعيم ا

RS 18.025 ه������و بالتاأكي������د ن�������س متاأخر 
لكن لي�س ثمة م������ا يجربنا على تف�سريه بهذا 

ال�سكل. فمثل ه������ذه ال�سفقات كانت �سائعة 

بال �سك وه������ي تبني اأهمي������ة دور التبادالت 

البحري������ة ب������ني اأوغاري������ت وب������الد اجلنوب. 

ونعرف اأن »ملك« )كركمي�س( يف ر�سالته اإىل 

امللكة )الو�سية على العر�س بالتاأكيد �ساريّل( 

كان ياأمرها باأال ترتك مراكبها تتجاوز بيبلو�س 

أبعد منهما، مانعاً  و�سيدون للقيام برحالت ا

اإياه������ا على ه������ذا النحو م������ن اإر�سالها نحو 

م������ر يتعلق بالتايل بع������دم تركها  م�������رص. فاالأ

تبحر بعي������داً يف الوقت الذي كان ثمة �سعور 

بوجود تهديدات )�سكيال؟(. واإىل جانب هذه 

العالقات الو�سيطة كان ثمة �سالت مبا�رصة 

بني بالطي اأوغاريت وجبله مثبتة من خالل 

الن�س RS 18.0134، وهو ال�ساهد الوحيد 

مر يف هذا  املحف������وظ على ذلك. ويتعل������ق االأ

الن�������س بر�سالة م������ن ملك بيبلو�������س )جبله( 

وغاريتية  اإىل ملك اأوغاري������ت كتبت باللغة االأ

بجدية.  والكتابة االأ

أم������ا برتونا، وهو مرفاأ �سغري يقع �سمايل  ا

بيبلو�������س، وكان العموري������ون ق������د اأخذوه من 

�سلط������ة ملك جبل������ه خالل عه������د اأمينوفي�س 

الثال������ث على الرغم م������ن ممانعة ريب حدا، 

أنها ع������ادت مدينة م�ستقلة يف القرن  فيبدو ا

الثال������ث ع�رص، هذا اإذا قبلنا الت�سحيح الذي 

أرنو يف RS 20.178:5. فبدالً من  اقرتحه ا

القراءة الغام�سة وامل�سكوك فيها تي- با- اأد 

يقرتح اأن نحل حمله������ا قراءة اال�سم املعروف 
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جيداً »كور- تي با- اأت >رو- نا<«. اإن هذه 

الر�سال������ة املزدوجة من ربعانو، الكاتب الذي 

وجد الرقيم يف بيته، اإىل اأخته بينو�سبتي، ومن 

ابنة هذه ال�سيدة اإىل والدتها، مل تر�سل دومنا 

أنها بقيت يف منزل املر�ِسل. وهي  �سك طاملا ا

آلهة »برتونا )؟(« واأوغاريت  ت�ستدعي مباركة ا

على املر�سل اإليه������ا. فاإذا �سح ترميم وقراءة 

خت ربعانو  أنه كانت الأ الر�سالة يجب القبول ا

عالقات مع املدين������ة »الفينيقية«، وذلك اإثر 

زواج رمبا. وثمة ذكر اآخر لبرتونا يقدمه لنا 

الن�������س RS 94.2182: 11، وهو ر�سالة من 

بيبلو�س التي كانت قد عادت فاأ�سبحت على 

رجح »عا�سمة« كامل املنطقة وكانت تعّد  االأ

برتونا من جديد بني تابعياتها. 

اأما بالن�سبة مللك بريوت فكان قد توجه اإىل 

ملك اأوغاريت يف اإحدى الفرتات لكي ي�سهل 

مهمة موفده املكلف بالتزود من املدينة ب� »ما 

كان يرغب به« �سيده. ومن املحتمل اأن امللك 

أر�سل ر�سالة موازية اإىل رئي�س جمل�س  كان قد ا

اأوغاريت الذي ي�سميه »ابني« والذي اأو�ساه 

مبعاملة ر�سوله معاملة جيدة. باملقابل، فاإن 

الر�سال������ة »امل�سوهة« RS 92.2021 املوجهة 

من موظف اإىل ملك اأوغاريت حتمل حظوظاً 

أرنو ب������اأن تكمل هذا امللف  كبرية كما يقرتح ا

ال�سغري واأن تك������ون متعلقة مب�ساألة م�سابهة. 

فمر�سل الر�سالة يطلب من ملك اأوغاريت اأن 

ياب« عبيد مرا�سله  يحمي »يف الذه������اب واالإ

واأن ير�سل له كاتباً. 

أربع ر�سائ������ل م�سدرها  أو ا تعالج ث������الث ا

�سي������دون امل�ساألة نف�سها، وه������ي ر�سائل اأكرث 

ظرفية بكثري. فالرقيمان املكت�سفان يف عام 

1986 يلقيان الكثري م������ن ال�سوء على حالة 

أ�������س �سمرا. فه������ذان الن�سان  أر�سيف������ات« را »ا

أنها  املحفوظان من مرا�سلة من املرجح جداً ا

كانت منتظمة وغزيرة يثبتان ح�سول واقعة 

حمددة يف الزمن، يف حني اأن الغالبية الكربى 

من الر�سائل الكث������رية التي مت تبادلها ب�سكل 

موؤكد خالل ن�سف قرن بني مركزين كبريين 

�سخا�س تظل غري معروفة.  للتجارة ولتنقل االأ

كان لدى ملك �سيدون اأدد- ي�سمع ما ي�ستكي 

من������ه، وقد قام بذلك يف ر�سالة طويلة ب�سكل 

خا�س، حي������ث ي�سكو اأح������د املجدفني الذي 

اقرتف »اخلطيئة الكربى �سد اإله العا�سفة« 

خري، حيث كان يرف�س طيلة  يف معبد هذا االأ

لوهة كما كان  �ساحي لالأ أيام تقدمي االأ أربعة ا ا

قد وعد. وكان امللك قد جنح يف جتنب رجمه 

من قب������ل ال�سيدونيني ال�ساخطني وخوزقته، 

وهذا ما كان������وا ينوونه. وبع������د خروجه من 

ال�سجن كان املذنب )وهو اأوغاريتي بال �سك( 

ق������د وعد بدفع 1000 �ساقل من الف�سة كان 

ق������د بقي منها 600 �ساقل لتدفع، ولهذا كان 

ملك �سيدون يلح على »اأخيه« لكي يت�رصف 
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زمة،  باأ�رصع ما ميكن حتى ي�سع حداً لهذه االأ

م�س������رياً اإىل الثق������ل ال������ذي كان يرهقه به يف 

�سيدون »الراأي العام« ومو�سياً اإياه مببعوثه. 

وثم������ة جزء كبري م������ن رقيم كان ل������ه الطول 

�سل ياأتي اأي�ساً على ذكر م�ساألة  نف�سه يف االأ

له العا�سفة، لكنه ي�سري  القرابني املقدم������ة الإ

ب�سكل خا�س اإىل دور و�سيٍط م�ستعد للذهاب 

اإىل م�������رص مع حم������ل من الزي������ت، كما واإىل 

أته، »ابنة يرميو«، التي  م�ساكله العائلية. فامرا

دت بال  طفال والتي ُهدِّ مل ت�ستط������ع اإجناب االأ

ختها التي  �سك بالهجر، كانت ق������د �سلّمته الأ

جعلته ي�سع »القي������ود يف قدميه«، لكن »قيم 

ا�سطبل« ملك �سيدا حرره منها. ويبني رقيم 

 RS 18.054 معروف من������ذ وقد طويل، هو

زمة التي فّجرها  اإمن������ا بدايته ناق�سة، اأن االأ

»الكالب الذين ارتكب������وا خطايا كبرية جداً« 

قل، بني  وقت اأدت اإىل انقطاع، وقتي على االأ

ن »ملك  العاهل������ني. ويحزن ملك �سي������دون الأ

أنه مل يعد  اأوغاري������ت قد غ�سب مني اإىل حد ا

آم������اًل التو�سل  يري������د اأن ير�س������ل يل ر�سالة«، ا

اإىل خمرج �رصي������ع ومنا�سب لهذا الو�سع املوؤمل 

وم�سدداً على واق������ع اأن »ممتلكات اأحدهما 

خر«.  هي ممتلكات لالآ

آخ������ر ل�سيدون، هو اإميتو...،  وكان ملك ا

هو مر�سل RS 11.723، وهي ر�سالة مل يبق 

منه������ا �س������وى التحيات. وال ن�ستطي������ع، نظراً 

�سف  آرن������و، �سوى االأ للن�سو�������س التي ن�رصها ا

عل������ى اخل�سارة �سب������ه الكاملة والتي ال ميكن 

تعوي�سها بال �سك ملرا�سلة غنية ب�سكل خا�س 

باملعطيات. 

كرث  كان������ت �سور م������ع �سيدون املرف������اأ االأ

ن�ساطاً عل������ى ال�ساحل الفينيقي خالل ع�رص 

أبيملكي،  العمارنة، وت�سهد مرا�سالت اأمريها، ا

التي عرث عليه������ا واملوجهة اإىل اأخناتون على 

اإخال�سه مل�رص. وياأتينا الربهان على اأن تبادل 

املرا�سالت بني اأمراء �سور واأمراء اأوغاريت، 

أ بعد امل�ساحلة بني رم�سي�س  م������ر الذي بدا االأ

الثاين وحتو�سيلي الثالث، كانت قد ا�ستمرت 

حت������ى دم������ار املدينت������ني من خ������الل »ر�سالة 

الالذقية«، املوجه������ة من ملك �سور اإىل ملك 

اأوغاريت وتذكر �سبتي بعل، الذي يلقب هنا 

ب� »رئي�س امليناء« )غالكاري(، املعروف جيداً 

مبا هو املتحدث با�سم امللكة �ساريلي ومبا هو 

ول. وكان متهماً  رجل اأعمال م������ن الطراز االأ

أبواب  بالتهّرب من الدفع كونه جلب �سواكف ا

كبرية دون اأن يدفع ثمنها. وثمة ر�سالة اأخرى 

له������ا امل�سدر ذاته واملر�س������ل اإليه نف�سه كانت 

رجح  وغاريتية وه������ي على االأ قد كتب������ت باالأ

متاأخ������رة. ويخطر فيها ملك �س������ور »اأخاه«، 

بع������د التحيات املتعارف عليه������ا، باأن مراكبه 

أنه اأمكن  فوجئت بعا�سفة ق������رب املرفاأ، اإال ا

اإنقاذ حمولة احلب������وب، امل�ستوردة من م�رص 
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غل������ب. ولي�س على ملك اأوغاريت اأن  على االأ

خرى ا�ستطاعت االحتماء  ن ال�سفن االأ يقلق الأ

يف مر�س������ى عكو. وكان �سيبتي بعل الذي كان 

يرى يف �سور حمطة عل������ى الطريق البحري 

باجتاه م�رص يعرف املنطقة جيداً. مع ذلك، 

من ال�سعب االعتقاد باأنه ذكر �سور يف مقطع 

 )2.40 CAT=( 18.040 RS من الر�سالة

حيث يذك������ر مدينة »حو�سن������د«، اأي لو�سندا 

الواقع������ة يف طورو�س الكيليكي������ة، والتي من 

خرية  زمة االأ أنها كانت معا�رصة لالأ املحتم������ل ا

التي دّمرت فيه������ا اأوغاريت. وعلى العك�س، 

فاإن الر�سالة اخلا�س������ة املوجهة اإىل �سخ�س 

أور ت�سوب(،  أو ا أور بعل ا يدعى ماأور - داإمي )ا

وهو مواطن م������ن اأوغاريت، من قبل »اأخيه« 

اأحيملك������و )�س�س.لوغ������ال( ه������ي ن�س حيوي 

أن������ه مليء بالتفا�سيل  يحم������ل املعلومات كما ا

أور بع������ل، الذي وقع  ال�سحيح������ة. كان اب������ن ا

�سحية جائحة »الطاعون« ومر�س كثرياً، قد 

أبع������د عن �سور وعهد ب������ه اإىل �سقيقه املقيم  ا

أ�������س خليج �سور« )اأورو �ساغ.دو �سو - يف »را

مر بعد �سنة اإىل املوت  ري( حيث انتهى به االأ

بعد اأن تركه معظم عبيده. لكن »التاجر« اأور 

- بعل مل يكن لين�س������ى اأعماله التجارية وقد 

طل������ب من مرا�سله اأن ير�سل ل������ه »50 اإبريقاً 

أو الزي������ت؟(، والكمون  كب������رياً )من اخلم������ر ا

و30 �ساق������اًل من الف�سة وتاالن������اً واحداً من 

النحا�س«. وه������و ير�سل له كمبادلة »من اأجل 

التجارة: غطاء، و4 قم�سان من الكتان ومن 

رجواين، واإن������اء - ريّقو، وتاالناً  ال�س������وف االأ

م������ن ال�سمك و30 )مينا( م������ن ال�سوف بلون 

الالزورد اجليد النوعية«، وهي بالتاأكيد من 

اإنتاج حرفيي �سور. 

ميكنن������ا اأن ن�سّم������ن يف مرا�سالت �سور 

الر�سال������ة 397B + 17.424C RS املر�سلة 

من مل������ك املدينة اأدوديانو )م د اإي.دي.كود( 

الذي كان يحمل ا�سم اأحد اأ�سالفه املحتملني 

 EA من ع�رص العمارنة، �ساح������ب الر�سالة

295 و�سقيق ريب حدا، الذي قتل مع عائلته 

 .89 EA خ������ري يف الن�س كما يروي هذا االأ

وكان ي�ستكي لدى مرا�سله من ر�سوم الدخول 

املفرو�سة عل������ى جتاره من قب������ل اجلمارك 

)مكي�س������و( باأمر من »وكي������ل امليناء« )لوغوال 

أياحي، والتي تفر�س على  أب������دو ابن ا كاري(، ا

حمولته������م )100 �ساق������ل من الف�س������ة ل� 14 

جرة من الزي������ت(. ونعرف اأن ريب حدا كان 

يعل������ن يف زم������ن اأمينوفي�س الثال������ث اأن �سور 

ك������رث غنى يف املنطقة  كان������ت اإحدى املدن االأ

واأن نطاقه������ا كان »وا�سعاً و�سع البحر«. ومن 

رجوان  املوؤكد اأن ال�سي������د كان،مع �سناعة االأ

قم�س������ة، اأحد الن�ساطات الكربى  و�سباغة االأ

يف املدين������ة ال�ساحلية القائمة على �سخرتها 
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)�سور(، وكان������ت يف ذلك الوقت جزيرة غري 

بعيدة كثرياً عن ال�ساحل. 

كانت املرافئ الواقع������ة اإىل اجلنوب من 

عم������ورو تنتم������ي اإىل املقاطع������ة امل�رصية من 

كنع������ان والتي كان������ت غ������زة عا�سمتها، لكن 

�سلية  �سكانها كان������وا ين�سبون اإىل مدينتهم االأ

مر الذي يف�رص ن������درة �سفة »الكنعانيني«  االأ

يف الن�سو�س التي وج������دت يف راأ�س �سمرا. 

اإن الر�سال������ة 20.182A+B RS هي واحدة 

من الن�سو�س الوحيدة التي ن�سبت لهم هذه 

أنها  الت�سمي������ة العرقية. ومن املرجح ج������داً ا

ر�سالة موجهة من ملك اأوغاريت اأو من اأحد 

موظفي بالط������ه اإىل رم�سي�س الثاين، وكانت 

أ�سخا�س  تهدف اإىل حل نزاع بني »كنعانيني« وا

م������ن اأوغاري������ت يتعل������ق مببلغ كب������ري، تاالن 

و500 �ساقل من الف�س������ة. كان �سكان كنعان 

التابع������ني للفراعن������ة منذ ق������رون ي�ستفيدون 

من حماي������ة ال�سلطات امل�رصي������ة. وال بد اأن 

تدخل برحنوا املذكور يف الر�سالة اإمنا الذي 

متنعن������ا الفج������وات املوج������ودة يف الن�س من 

معرفة مغزاه كان �سمانة بالن�سبة للكنعانيني 

الذين كانوا عبارة ع������ن جتار بال ريب. ويف 

الواق������ع يجب اأن نطابق ه������ذا ال�سخ�س مع 

الر�سول امل�رصي املعروف بريحنوا الذي كان 

قد �س������ارك يف مفاو�سات معاه������دة ال�سالم 

امل�رصية احلثية يف عام 125 قبل امليالد ويف 

املعامالت التي �سبقت زواج رم�سي�س من ابنة 

حتو�سيلي وبدحبا )1245 قبل امليالد(. ومن 

املحتمل اأن موظفاً م�رصي������اً اآخر )الربي�سو 

الكنعاين؟( كان يدافع اإىل جانبه عن م�سالح 

هوؤالء الكنعانيني.

¥µ
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»توجد عقدة اأوديب يف اأ�ضل احل�ضارة الغربية«

)جاك الكان(

يكمن جانب كبري من عبقرية فرويد يف قدرته الهائلة على توظيف الطاقة 

�ساطري يف اإ�ساءة جوانب مظلمة من النف�س الب�رشية، وا�ستجواب  الرمزي������ة للأ

ن�سانية، وتتجلى وم�سات  مناط������ق ع�سّية على الفهم يف ت�ساري�س احلي������اة الإ

�ساطري  بداعية يف قدرته على ا�ستنفار الطاق������ة الرمزية للأ هذه الطاق������ة الإ

ن�سانية واكتناه اأ�رشارها.  وال�ستناد اإليها يف تف�سري خفايا احلياة الإ

اأديب وكاتب واأ�صتاذ جامعي �صوري مقيم يف الكويت.

العمل الفني: الفنان جورج ع�صي.

❁❁

ò

�شطورية لن�ش�أة  �ش�س الرمزية والأ الأ

خالق يف �شيكولوجي� فرويد الأ

د. علي �أ�سعد وطفة 

❁
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بداعية،   يف ظ������ال ه������ذه املنهجي������ة الإ

�سطورية  يوظف فرويد الدللت الرمزية الأ

وىل للنظ������ام الأخاقي،  الن�س������اأة الأ لتف�سري 

ول  فيلجاأ اإىل حّيزي������ن اأ�سطوريني، يتمثل الأ

أكل������ه« بطابعها  ب وا أ�سط������ورة »قت������ل الأ يف ا

أ�سطورة  خر يف ا نرتوبولوجي، ويتمث������ل الآ الأ

أودي������ب بتجلياته������ا ال�سيكولوجي������ة. ي�ستلهم  ا

�سطورتني يف م�سعاه  فروي������د رمزية هاتني الأ

ل�ستك�س������اف دينامي������ات التَ�َس������ُكل التاريخي 

ن�ساني������ة. وهو يف  خ������اق واحل�س������ارة الإ لاأ

وىل  �سطورة الأ الوق������ت الذي يوظف في������ه الأ

ب والتهامه(  )الوليمة الطوطمي������ة: مقتل الأ

ن�سانية مب�سامينها  لتف�سري من�ساأ الأخاق الإ

الجتماعي������ة والتاريخي������ة، يوظ������ف الثانية 

ب وانتهاك  وديبي������ة: مقتل الأ �سطورة الأ )الأ

على والقيم  نا الأ املحرم( يف تف�سريه لن�ساأة الأ

فراد �سيكولوجيا وتربويا. ول  خاقية لاأ الأ

يخفى على املتاأم������ل وجود جتان�س كبري بني 

�سطورت������ني فكلتاهما  ال������دللت الرمزية لاأ

�سلية  ينطلقان م������ن موجبات اخلطيئ������ة الأ

بدية )غ�سيان املحارم(  ب( واللعنة الأ )قتل الأ

خ������اق والقيم وال�سمري  يف تف�س������ري ولدة الأ

الأخاقي. 

يف م�سام������ني ه������ذه ال�س������ورة العبقرية 

�سطورة والرمز  للتولي������ف الفرويدي ب������ني الأ

والواقع، تقع حماولتن������ا للتاأمل يف الكيفيات 

الت������ي يوظفه������ا فرويد يف درا�س������ة االأخالق 

بداعات العبقرية  واحل�سارة. فالرحلة يف االإ

لفروي������د، ت�سع الق������ارئ يف دائ������رة ال�سعور 

ثارة  بالرهب������ة والرغبة والت�س������وق املفعم باالإ

�ساطري  الوجدانية. فالرم������وز املكتنزة يف االأ

متتل������ك طاقة معرفية هائل������ة اأح�سن فرويد 

توظيفه������ا وا�ستثمارها يف ا�ستك�ساف جوانب 

ن�سانية، وقد  مظلمة وغام�سة من احلياة االإ

اأجاد بح�ّس������ه العبقري املعه������ود يف توظيف 

 Totem والطوطم Tabou مقوالت التابو

وا�ستج������الء  الب�رصي������ة  الطبيع������ة  فه������م  يف 

غمو�سها، واأكد ع������رب تق�سياته املذهلة هذه 

ن�ساني������ة اأن ت�ستلهم احلكايات  أن������ه ميكن لالإ ا

�ساطري ال�ستك�ساف  واملخطوطات والرموز واالأ

ن�ساين اإرواًء  املكنون������ات الدفينة للتاري������خ االإ

للظماأ الب�رصي املّتقد اإىل املعرفة.

الوليمة الطوطمية: 

ول  أ�سطورة القت������ل االأ ي�ستله������م فروي������د ا

 يف ا�ستك�ساف املن�ساأ 
)1(

)الوليمة الطوطمية(

ن�ساني������ة، وتفي������د ه������ذه  خ������الق االإ ول لالأ االأ

�سطورة اأن جماعة من البدائيني يف الغاب  االأ

ول، يحكمها اأب ذكر قوي، كان قد ا�ستحوذ  االأ

ن�س������اء القبيلة جميعه������ن، وفر�س نظاماً من 

أبنائه واأفراد  التحرمي اجلن�سي ال�سارم على ا

الع�سرية، وحتت تاأثري القمع امل�ستمر، والكبت 

بن������اء وميولهم اجلن�سية،  ال�سديد لدوافع االأ
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أبيهم،  بناء، وثاروا على ا غ�سب االأ

ثر، وقع  فقتلوه والتهموه، وعلى االأ

بناء يف �رصاع مميت على تركة  االأ

بينهم،  الفو�س������ى  ب، فدب������ت  االأ

فاقتتل  املميت،  ال�������رصاع  ون�سب 

خ������وة، و�سفكت الدماء، يف ظل  االأ

ب وهيبته وانهيار  غياب �سلطة االأ

النظام الذي و�سعه. 

يتناول فرويد الطابع الرمزي 

�سط������ورة، ويعم������ل على  له������ذه االأ

تفكيك عنا�رصه������ا الرمزية على 

بناء -كما  نحو �سيكولوج������ي. فاالأ

�سطورة-  يرى فروي������د يف هذه االأ

أباه������م املت�سلط  كان������وا ينا�سبون ا

الكراهية والعداء، نظرا للتحرمي 

اجلن�سي ال�سارم الذي فر�سه عليهم، ولكنهم 

يف الوق������ت نف�س������ه كانوا يدين������ون له باحلب 

ب  عج������اب، اإذ كان االأ وال������والء والتقدير واالإ

لهم منوذجا وق������دوة، يتماهون به، وين�سدون 

�سورت������ه. وعندم������ا و�سعوا نهاي������ة ماأ�ساوية 

أ�سقاهم  لوجوده )=قتله(، كابده������م الندم، وا

مل، فاأقاموا حتت تاأثري هذا الندم واحلزن  االأ

ب، وتكفرياً   تكرميا لالأ
)2(

طقو�سا »طوطمية«

عن اإثمهم العظيم، وتاأ�سي�ساً على هذا املوقف 

أ�س�سوا نظ������ام التحرمي، ثم �سيدوا  التكفريي ا

نظاما من املقد�سات، التي حظروا مبوجبها 

ب قد حّرمه عليهم  أنف�سهم ما كان االأ عل������ى ا

يف �ساب������ق عهده������م، فن�ساأ التح������رمي، وولد 

املقد�س، وظه������ر القانون، وج������رت العادات 

عراف على تاأ�سيل هذه املبادئ  والتقاليد واالأ

نظمة  التحرميية فن�س������اأت القيم وظهرت االأ

االأخالقية يف املجتمع. 

 ينطل������ق فروي������د يف تاأكي������ده على هذا 

بحاث  �سط������وري من نتائ������ج االأ الت�س������ور االأ

نرتوبولوجي������ة ح������ول نظ������ام التحرمي يف  االأ

القبائ������ل البدائي������ة يف ا�سرتاليا، حيث ُعِرَف 

عن البدائي������ني عي�ُسهم يف جماعات �سغرية، 

أبانت هذه  ي�سيطر عليها اأب ذكر قوي، وقد ا
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الدرا�سات اأن ه������ذه القبائل البدائية تعتمد 

نظام حت������رمي �سارم، يُحظ������ر مبوجبه على 

أف������راد القبيلة اإقامة عالق������ات جن�سية بني  ا

أبناء الطوطم  اجلن�سني يف داخل القبيلة )مع ا

أة يف القبيلة  الواح������د(، حيث تكون اأي ام������را

حمرم������ا على اأي رجل فيها، وكذلك هو حال 

 
)3(

الرجل.

أي�ساً اأن كل   وق������د بينت هذه الدرا�سات ا

أو  جماع������ة كانت تخت�س بطوط������م )حيوان ا

ب  ط������ري(، وهذا الطوطم يرم������ز اإىل روح االأ

ول للع�س������رية التي تق������وم بحماية القبيلة،  االأ

ودفع اخلطر عنها؛ ومن هذا املنطلق يحتل 

»طوطم« القبيلة مرتبة التقدي�س، ويرقى اإىل 

درجة التحرمي، حيث ي�س������كل »تابو« القبيلة 

، اإذ ال يجوز قتل������ه اأو �سيده اأو 
)4(

ومقد�سه������ا

أكله، ومبوج������ب هذه العقي������دة الطوطمية،  ا

أو الع�س������رية، التزاماً  أبن������اء القبيل������ة ا يلت������زم ا

أو ياأكلوه على  مقّد�س������اً، باأاّل يقتلوا طوطمهم ا

 
)5(

م�ستوى النوع.

ولكن هذا التقدي�س للطوطم لي�س نهائياً 

ومطلق������اً اإذ تتخلل������ه بع�������س اال�ستثن������اءات 

واخلروقات، وهذا ما بينته بع�س الدرا�سات 

اأن  ات�س������ح  اإذ  اجلاري������ة،  نرتوبولوجي������ة  االأ

للع�س������رية طقو�سا اإباحي������ة، جتري يف اأوقات 

معينة، ولفرتة معينة، ي�ستباح فيها »الطوطم« 

املقّد�������س ب�س������ورة احتفائي������ة، يف منا�سبات 

معّينة، ويف هذه الطقو�������س ينتهك الطوطم 

ويوؤكل حلمه الذي �سبق حترميه. وتاأتي هذه 

اال�ستباح������ة يف �سياق وظيفي تفر�سه طبيعة 

احلياة و�رصوطها القا�سية يف هذه املجتمعات 

البدائية.

ب  �سطورة )مقت������ل االأ  ت�س������كل ه������ذه االأ

�سا�سية للتحلي������ل الرمزي  أكل������ه( امل������ادة االأ وا

عن������د فرويد، حي������ث يتناول رموزه������ا تناوالً 

وظيفياً لتف�سري ن�ساأة االأخالق يف املجتمعات 

ن�سانية البدائية القدمية. ويف جمرى هذا  االإ

أكله  ب وا التحليل، ي������رى فرويد، اأن قت������ل االأ

أ�س�س حلال������ة من التناق�������س الوجداين  ق������د ا

ب  الهائ������ل الذي متّث������ل يف الثورة عل������ى االأ

بناء  والن������دم على قتله، فتح������ول اإح�سا�س االأ

القتلة بالذنب اإىل عذاب مرير، ترجموه اإىل 

طقو�س »طوطمية«، اتخذت مع الزمن طابعاً 

دينياً مقد�س������ا، وحتولت تدريجيا اإىل اأنظمة 

اأخالقي������ة حترميية حت������ّول فيه������ا الطوطم 

أ�س�س هذا  ب������وي اإىل مقد�س ديني، وق������د ا االأ

على  نا االأ املقد�س الحقا للعرف والقانون واالأ

 
)6(

االأخالقي يف املجتمع.

 يح������اول فروي������د، ع������رب حتليل������ه هذا، 

ا�ستك�س������اف الطاق������ة الرمزي������ة املكتنزة يف 

)اأكل  فالوليم������ة  الطوطمي������ة«  »الوليم������ة 

�سلية«،  ب( تاأخ������ذ دالل������ة »اخلطيئ������ة االأ االأ

زلية املتحولة اإىل هاج�س  وهي اخلطيئ������ة االأ
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ن�سان يف  وجودي ما فت������ئ يق�س م�ساجع االإ

�سعيه الدوؤوب للتحرر من التبعات االأخالقية 

. لقد قرر 
)7(

زلية والتكفري عنها للخطيئ������ة االأ

ن�سانية التنازل  بناء يف هذه الرتاجيديا االإ االأ

التدريجي واملنظم عن اإ�سباع ميولهم البدائية 

الوح�سية ل�سالح النظ������ام االجتماعي، وقد 

أ�سا�س  �سكل هذا التنازل -كما يرى فرويد- ا

النظام والعدالة والقانون والقيم االأخالقية 

ن�ساني������ة القدمي������ة، وقد  يف املجتمع������ات االإ

نظمة –وفق������ا لهذه الروؤية-  �سكل������ت هذه االأ

ن�ساين، وذلك  مهد احل�سارة ومنطلقه������ا االإ

يثار  أ االإ ن احل�سارة ال تق������وم اإال على مبدا الأ

�سباعات الغريزية  ونكران الذات وتنظيم االإ

تنظيم������اً اجتماعياً اأخالقي������اً يراعي مبادئ 

العدالة واحلق واخلري واجلمال. 

 يبني فرويد، يف هذا ال�سياق، اأن التخلي 

�سباع املبا�رص للرغبات  رادي الواعي عن االإ االإ

الطبيعية وامليول البدائية، وال�سيما اجلن�سية 

منها، ق������د اأ�سبح بديال لعملية املنع الق�رصي 

ب املقت������ول(، ومن ثم  اخلارج������ي )�سلطة االأ

ف������اإن ال�سبط الذاتي لعملية اإ�سباع الرغبات 

أ�س�س للمعايري والقيم االأخالقية  وامليول قد ا

يف املجتم������ع، وعل������ى ه������ذا النح������و ت�سكلت 

ن�ساني������ة، وبُني������ت �رصوحه������ا،  احل�س������ارة االإ

كنتيجة طبيعية النت�سار االأخالق يف مواجهة 

)8(
وىل. الدوافع الهمجية االأ

ويف م�س������ار التفكي������ك الرم������زي للوليمة 

الطوطمي������ة، جن������ح فروي������د يف ا�ستك�ساف 

�سباب التي جتعل اأفراد القبيلة ي�ستبيحون  االأ

طوطمهم يف اأوقات معينة وطقو�س حمددة، 

ومن اأجل هذه الغاي������ة، جلاأ اإىل تف�سري هذه 

الظاه������رة على نحو �سيكولوج������ي، اإذ يعتقد 

ب،  باأن ه������ذه اال�ستباحة اجلدي������دة لرمز االأ

جرامية  هي ا�ستع������ادة لذك������رى فعلته������م االإ

نها حادثة وجودية موؤملة،  ال�سابق������ة �سده، والأ

يج������ب اأن تبقى يف الذاكرة م������ن اأجل تعزيز 

ع������راف املت�سلة  ال������دورة احليوية للقيم واالأ

بالتحرمي وجتديده������ا، وذلك اأي�ساً من اأجل 

مل والتكفري، على  تنمي������ة ال�سعور بالن������دم واالأ

نح������و يجعلهم ير�سخ������ون اإميانهم من جديد 

أ  خالقية التي جنمت عن مبدا ب������كل القيم االأ

ن�سان هنا،  ب. فاالإ حترمي املحرم وتقدي�س االأ

ب من جديد والتهامه  يكرر جرمية قت������ل االأ

ن  ب�سورة رمزية )قتل الطوطم والتهامه(، الأ

مثل ه������ذه اال�ستعادة الرمزي������ة للقتل توؤجج 

ال�سعور بالن������دم والتكفري من جديد، ومتكن 

ن�سان من تاأ�سيل النظام االأخالقي وتعزيز  االإ

م�ساراته. 

ويف دائرة هذا التف�س������ري الرمزي لن�ساأة 

االأخالق، يركز فروي������د على مفهوم »التابو« 

Tabou، اأي املح������رم واملمن������وع واملقد�������س، 
أث������ري م�ساعر اخلوف من  الذي يولد حتت تا
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رواح والقوى الطبيعي������ة املدمرة. فالتابو  االأ

Tabou يُ�ستبط������ن كطاق������ة ال�سعوري������ة يف 
اأعم������اق العقل الباطن، فتعم������ل على �سبط 

ن�سان وتنظيمها،  الت�رصفات الغرائزية لدى االإ

وق������د جتلى ه������ذا التابو ل������دى البدائيني يف 

�سا�سي: حترمي قتل  نوعني من التح������رمي االأ

أو نباتاً اأو جماداً من  »الطوطم« اأكان حيواناً ا

جهة، ومن ثّم حترمي العالقات اجلن�سية بني 

ف������راد الذين ينتمون اإىل طوطم واحد من  االأ

جهة ثانية. 

 ويف �سي������اق هذا التحلي������ل، يقدم فرويد 

حالم ودورها  اإ�سارات وا�سحة اإىل اأهمية االأ

يف ن�س������اأة الدي������ن واملحرم عن������د البدائيني، 

موات يف اأح������الم البدائيني  فكان جتل������ي االأ

رواح  عاماًل كافي������اً لرت�سيخ فكرة خل������ود االأ

ب ظهر  وقدرتها على التاأثري. فعندما ُقتل االأ

أثار هذا الظهور  بنائ������ه يف اأحالمهم، وقد ا الأ

خوفهم وف�سولهم، فب������دوؤوا بال�سلوات على 

روح������ه خوفاً م������ن غ�سبه ونقمت������ه عليهم، 

رواح بو�سوح  ويتجلى ه������ذا اخلوف م������ن االأ

نرتوبولوجية التي  كبري وفقا للمالحظات االأ

اأجريت حول القبائل البدائية، اإذ تُبني بع�س 

نرتوبولوجية اأن حماربي »جزر  الدرا�سات االأ

التيم������ور« العائدي������ن م������ن انت�ساراتهم على 

الع������دو، حمملني بروؤو�س اأعدائهم املقطوعة، 

أرواح  �ساحي لتهدئ������ة ا يقوم������ون بتق������دمي االأ

اأعدائهم، فيطلبون منها الغفران يف طقو�س 

غريب������ة، اإذ يخاطبون فيه������ا اأرواح ال�سحايا 

قائل������ني: »ال تغ�سبوا منا يا اأخوتنا، تلك هي 

م�سيئ������ة احل������رب والقتال، اإن������ه القدر الذي 

ق�سى ب������اأن تكون روؤو�سكم مقطوعة اليوم ال 

روؤو�سنا، وه������و القدر الذي �ساء لنا اأن ننتزع 

الن�رص، ولوال ذلك لكان������ت روؤوؤ�سنا اليوم يف 

م������كان روؤو�سك������م، واإننا نحتفي بك������م اليوم، 

ونق������دم لكم هذه القراب������ني لتبقى اأرواحكم 

يف ه������دوء و�س������الم، فاقبل������وا من������ا �سلواتنا 

واأ�ساحين������ا، واجعلونا نعي�س بهدوء و�سالم«. 

أ املحارب������ون بالبكاء عل������ى اأعدائهم  ث������م يبدا

أمل يكن باإمكاننا  مرددين »ملاذا كنتم اأعداءنا؟ ا

البقاء اأ�سدقاء؟ كي ال يُهدر دمكم وال تُقطع 

)9(
روؤوؤ�سكم؟«.

وديبية:  اللعنة االأ

بينما يوظف فرويد »الوليمة الطوطمية« 

لتف�سري املن�ساأ التاريخي للح�سارة، يلجاأ اإىل 

وديبي������ة يف تف�س������ريه لعمليات  �سط������ورة االأ االأ

الت�سكل االأخالقي يف م�ستوياته ال�سيكولوجية 

أ�سطورة اأوديب« ترجمتها  والرتبوية. وتاأخذ »ا

ال�سيكولوجي������ة لدى فرويد يف مفهوم »عقدة 

أودي������ب«، وهي �سورة اأخ������رى لوليمة رمزية  ا

تاأخذ جمراه������ا يف العملي������ة الرتبوية، حيث 

ب املقتول، مبا ي�ستوجبه  ي�سكل فيه������ا دم االأ

القتل من ندم، طاقة جدي������دة لتوليد القيم 

على.  نا االأ واالأخالق واالأ
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أ�سطورية  أودي������ب« Oedipe ملحمة ا  و»ا

يوناني������ة، رواه������ا �سوفوكلي�س حت������ت عنوان 

أودي������ب« ع������ام 496 قب������ل امليالد،  »املل������ك ا

أنباأ  �سط������ورة: اأن الع������ّراف ا وتروي ه������ذه االأ

اليو�س Laius ملك طيبة Thebas اأن ابنه 

�سيقتله حني يكرب وي�سب عن الطوق، فرتقب 

أودي������ب( واأمر  املل������ك والدة ابن������ه املنتظر )ا

أبقوا  احلرا�س بقتله واإبعاده، ولكن احلرا�س ا

أوثقوا  على حياته ورم������وه يف اجلبل بعد اأن ا

�سطورة �  قدميه وجرحوا كعبي������ه. وتروي االأ

اأن اأحد الرعاة وجده يف اجلبال فحمله اإىل 

مل������ك كورنيث الذي تبّن������اه واأطلق عليه ا�سم 

أودي������ب« كناية عن اأقدامة املتورمة. وعا�س  »ا

أبيه املتبني وكله اعتقاد باأنه  الطفل يف كنف ا

االبن احلقيقي مللك كورنيث.

أودي������ب و�سّب عن الطوق،   وعندم������ا كرُب ا

أب������اه يوما ما،  أن������ه �سيقتل ا أت������ه العرافة ا أنبا ا

فاأ�سي������ب بحالة م������ن الده�س������ة وال�سدمة، 

بيه اأمر حمال، فقرر اأن  واعتقد باأن قتل������ه الأ

أبيه  ي�س������ّد القدر ويعاند النبوؤة، وخوفاً على ا

بد،  م������ن نف�سه، قرر اأن يهجر كورنيث اإىل االأ

جتنبا للقتل املق������در، فغادر املدينة يف رحلة 

أنه التقى  ق������دار، ا ال ع������ودة منها، و�ساءت االأ

�سدفة باأبيه احلقيقي، فوقع �سجار وعراك 

ب  مميت بينهما، فوق������ع املقدر وُقتل فيه االأ

احلقيق������ي امللك اليو�س على يد ابنه اأوديب، 

أودي������ب طريق������ه اإىل مدينة طيبة  ثم تاب������ع ا

ب احلقيقي( ليت������ّوج ملكا عليها  )مدين������ة االأ

أنقذ املدينة من  تكرمي������ا له، وذلك بع������د اأن ا

أبو الهول، ثم تزوج  وح�س اأ�سطوري يدع������ى ا

ملكته������ا يوكا�ست������ه Iocaste دون اأن يعرف 

باأنها اأمه احلقيقية اأي�سا. وحينما ك�سف له 

اأح������د العرافني هذه احلقيق������ة، ُفجع اأوديب 

بدية  م������ر العظيم، واأدرك ب������اأن اللعنة االأ باالأ

قد وقعت عليه وحلت ب������ه، فاأذهله امل�ساب 

العظيم، ففقاأ عينيه ندما، وهام على وجهه 

يندب حظ������ه العاثر، فانطلق يجوب الرباري 

والقفار تكفريا على م������ا ارتكب من فظاعة 

اأخالقية. اأما اأمه فق������د �سنقت نف�سها حتى 

أث������ري هذه ال�سدم������ة املفجعة  امل������وت حتت تا

وهول امل�سيبة االأخالقية الكربى. 

وديبية،  ي�ستلهم فروي������د هذه اللعن������ة االأ

ويوظ������ف اإيقاعاتها الرمزي������ة من جديد يف 

خ������الق والتحرمي.  تف�س������ري ن�س������اأة القيم واالأ

ب(،  ب دون اأن يعلم)قتل االأ فاأوديب يقتل االأ

م دون اأن يدري )غ�سيان املحارم(،  ويتزوج االأ

ب وغ�سيان  وهذه اجلرمية املزدوجة لقتل االأ

أً للعني و�سنقاً  املحرم تقوده اإىل اأعظم الندم فقا

ر�س تكفريا عن  للج�سد وتيهاً يف مفازات االأ

ثم والذنب. وهن������ا يوظف فرويد مظاهر  االإ

الندم والتكف������ري والعقاب الذات������ي الرهيب 

أنه  ودي������ب واأمه يوكا�ست������ه Iocaste على ا الأ
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�سا�س������ي للقيمة االأخالقية  بداية الت�سكل االأ

على.  نا االأ واملحرم واالأ

وال يق������ف فروي������د عن������د ح������دود رمزية 

�سطورة يف بعدها التاريخي واالجتماعي،  االأ

بل يتج������اوز جمالها التاريخ������ي ليوظفها يف 

بناء  باء واالأ تف�سري العالقة الرتبوية ب������ني االآ

وديبية« التي ت�سكل  حتت عن������وان »العقدة االأ

منطلقا لن�ساأة ال�سمري واالأخالق لدى الطفل. 

فكار  وديبي������ة جمموعة م������ن االأ والعق������دة االأ

والت�س�������ورات الال�سعوري������ة املثقل������ة ب�سحنة 

وج�داني������ة قوي������ة متناق�س������ة يف م�سمونها 

ب، اإذ ت�ستمل على �سعوري 
االنفعايل جتاه االأ

ب،  احل������ب والك�راهي������ة املتزامن������ني نح�و االأ

بدي القائم بني  وهذا يرمز اإىل ال�������رصاع االأ

ب وحبه، اأي، ب������ني اخلوف منه  كراهي������ة االأ

من  كم�سدر للخطر وال�سعور به كم�سدر لالأ

يف وقت واحد. 

وديبية:  الو�سعية االأ

وديبية اإىل رمزيتها 
يفكك فرويد العقدة االأ

ال�سيكولوجي������ة، وي�ستخ������دم مفهوم الو�سعية 

وديبية يف  وديبية ليف�������رص لنا ال�سريورة االأ االأ

املجال الرتبوي، وليتبناها منطلقا منهجيا يف 

ن�سانية مبا تنطوي عليه من  فهم الطبيعة االإ

تكوينات وبنى واإ�س������ارات ورموز. والو�سعية 

وديبي������ة هي احلالة العاطفية للطفل التي  االأ

أ من الثالثة اإىل اخلام�سة من العمر، حيث  تبدا

يبدي الطف������ل م�ساعر من العدوانية والغرية 

ب قد ت�س������ل اإىل احلّد الذي يتمنى  جتاه االأ

أبيه من اجلن�������س نف�سه. فالعقدة  في������ه موت ا

وديبية، وفقا لفروي������د، كامنة يف الفطرة  االأ

ن�سانية ومتاأ�سلة فيها، فالطفل مييل مياًل  االإ

بوين،  طبيعياً اإىل اجلن�س الذي يقابله من االأ

بوين مييل مياًل طبيعياً اإىل اجلن�س  وكل من االأ

أي�ساً، وهذا يعني اأن  بناء ا الذي يقابله من االأ

ب، بينما  م اأكرث من االأ الطفل الذكر يحب االأ

م،  أك������رث من االأ أباها ا نثى ا حت������ب الطفل������ة االأ

فالطفل������ة على �سبيل املثال تكره اأمها وحتب 

أباه  أبيه������ا، يف الوقت الذي يكره فيه الطفل ا ا

 )10(
ويحب اأمه.

يوؤكد فرويد يف هذا ال�سياق على خطورة 

الطريق������ة التي يتم بها اخلروج من الو�سعية 

وديبية واأهميته������ا، فطريقة التجاوز لهذه  االأ

املرحلة تلع������ب دوراً حا�سماً يف حتديد هوية 

الطفل واتزانه الوجداين يف مرحلة الر�سد، 

وهذا يعن������ي اأن الكيفية الت������ي يتجاوز فيها 

�سا�سية  الطفل هذه املرحلة ت�سكل الركيزة االأ

للتكوين ال�سيكولوجي واالأخالقي عند الفرد، 

وال�سيما فيما يتعلق بنظرة الطفل اإىل احلياة 

وموقف������ه م������ن ال�سلطة واحل������ب والعالقات 

العاطفية واجلن�سية. 

يفرت�������س فروي������د اأن الطف������ل يف الغالب 

ي�ستطيع جتاوز ه������ذه املرحلة ب�سالم، وذلك 
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ب ويتجاوز كراهيته  عندما يت�سالح م������ع االأ

ح������وال العادية  له، وي������رى، اأن الطفل يف االأ

ب ويت�سالح معه ب�سورة  يتجاوز كراهيته لالأ

عفوية، ومن ث������ّم يكّون عالقة �سداقة وحب 

مع والده بدال م������ن ال�سعور بالكراهية الذي 

ينتابه جتاه������ه، وهكذا هو احل������ال بالن�سبة 

نث������ى يف عالقته������ا باأمها)عقدة  للطفل������ة االأ

اإليكرتا(. 

توؤكد الدرا�سات ال�سيكولوجية اأن الطفل 

بوان  أث������ر كثريا بالطريقة التي يعتمدها االأ يتا

وديبية،  أثناء املرحل������ة االأ يف التعام������ل مع������ه ا

ويبلغ ه������ذا التاأثري م������داه يف املنهجية التي 

بوان للخ������روج بالطفل من هذه  يعتمدها االأ

املرحل������ة الت������ي تنتهي يف ال�سن������ة الثالثة من 

العمر، وبعبارة اأخرى، ترتك منهجية التعامل 

بوين مع الطفل يف هذه املرحلة  الرتب������وي لالأ

ن هذه  آثاره������ا التي ال متحى م������ع الزمن، الأ ا

الطريق������ة املعتم������دة يف التعام������ل مع الطفل 

أبع������اد ال�سورة الت������ي يكّونها الطفل  حت������دد ا

ع������ن نف�سه وعن قدراته يف امل�ستقبل القريب 

والبعيد )ت�سوراته ومواقفه اخلا�سة بجن�سه 

واأفعاله واإمكانيات تاأكيد الذات(. 

وديبية، ويف مواجهة   يف هذه املرحلة االأ

الرغبات العدوانية وامليول البدائية للطفل، 

�رصة على ممار�سة العقاب  غالب������ا ما تعمل االأ

وديبي وفقا للتقاليد  �سد نزوات الطف������ل االأ

اخلا�سة بالعائلة )التهدي������د باخل�ساء مثال 

�رصة  عند فرويد(. ومع ذل������ك توجد اأمام االأ

اإمكاني������ات متعددة للخروج م������ن هذا املاأزق 

الوجودي ال������ذي يتمثل يف بنية هذا ال�رصاع 

وديبي. فعلى �سبي������ل املثال يكون الت�سلط  االأ

واملنع قوي������اً يف العائالت الطهرية التقليدية 

وديبية. وعندما  يف مواجهة هذه الرغبات االأ

يواج������ه الطفل هذا الت�سل������ط واملنع والقمع، 

ي�ستبط������ن ال �سعورياً كل م������ا يتعلق باجلن�س 

ويكبت������ه يف اأعم������اق العقل الباط������ن، ولكن 

أبدا، بل تنتظر  هذه املي������ول ال تفقد تاأثريها ا

اللحظ������ات املنا�سبة لتعرب ع������ن نف�سها �سواء 

يف احللم اأو يف اليقظ������ة، ولكن عندما تثور 

ب )احللم،  خياالت الطفل وهياماته �سد االأ

اأحالم اليقظ������ة، الرغبة يف القت������ل ال�سعور 

باحلقد ال�سعور بالكراهي������ة( تنتابه م�ساعر 

مل، وميتلكه تاأنيب  الندم وتغ�ساه اإح�سا�سات االأ

ن حترك ه������ذه امليول وامل�ساعر  ال�سم������ري، الأ

من جديد تعني ل������ه انتهاك املحرم العائلي، 

ح�سا�س  أو لنقل التابو العائلي، وهنا يعمل االإ ا

بالذنب وتعذيب ال�سمري على ت�سكيل املالمح 

نا  خالقية واالأ خالق والقيمة االأ �سا�سية لالأ االأ

على عند الطفل.  االأ

وديبية:  العقدة االأ

الطف������ل جت������اوز  ي�ستطي������ع  عندم������ا ال 

وديبية ب�سالم، يق������ع يف دائرة  الو�سعي������ة االأ
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أن������ه اإذا مل ي�ستطع  وديبية، مبعنى ا العق������دة االأ

ب وجتاوز �سعوره بالكراهية  الت�سالح مع االأ

أوديب������ي اأي طفل  اإزاءه، يتح������ول اإىل طف������ل ا

معّقد اأوديبيا، وه������ذا يعني اأن الطفل يبقى 

وديبي مغلوباً  الطف������ل يف دائرة ال�������رصاع االأ

أبيه ورف�سه له. وهذا  ب�سعور الكراهية �سد ا

وديبية  يعني اأن الطفل �سيكون نهبا للعقدة االأ

وديبية  املدمرة، وهي عقدة نف�سية والعقدة االأ

بالتعريف: مركب نف�سي م�سحون باأحا�سي�س 

اخل������وف والقل������ق يتمث������ل يف ال�سعوبة التي 

يعانيها املرء يف تاأكيد ذاته على نحو م�ستقل 

مر اأن الطفل  وم�سوؤول، ويرتتب على هذا االأ

ل������ن يكون قادرا يف امل�ستقب������ل على اأن يثبت 

نف�سه ويعرب عن ذاته ككائن �سوي، وال �سيما 

نوثة  فيما يتعلق ب������دوره اجلن�سي املتمثل باالأ

أو الذكورة. وتاأ�سي�سا على هذه الروؤية ميكن  ا

وديبي لن يكون قادرا  القول باأن الطف������ل االأ

عل������ى اأن يكون رجال حقيقي������ا يف امل�ستقبل، 

مومي  واأن الطفلة لن ت�ستطيع متثل دورها االأ

ن الدور اجلن�سي  أنثى كاملة، الأ اأي لن تكون ا

ب  يجب اأن يت�س������كل يف دائرة التنمذج مع االأ

أبيه  املجان�س، فالطفل يجب اأن يتنمذج على ا

والطفل������ة على اأمها من اأج������ل بناء �سخ�سية 

أو  أة ا �سوي������ة ذات عالقة بدور اجلن�������س )امرا

وديبي ال ي�ستطيع  رج������ل(. وملا كان الطفل االأ

أبيه ويتماه������ى به ويتخذه  اأن يتنم������ذج على ا

وديبي������ة )كراهية  ق������دوة نتيجة الع������داوة االأ

ب( فاإنه لن يكون رجاًل كامل الرجولة يف  االأ

وديبية  امل�ستقبل، وكذلك هي حال الطفلة االأ

)عقدة اإليكرتا(. 

واليات النف�سية لهذه   يتناول فروي������د االأ

املرحل������ة، ويوظفها رمزي������ا يف تف�سري عملية 

عل������ى وال�سمري  نا االأ خ������الق واالأ ت�س������كل االأ

عجاب به  ب واالإ االأخالقي، فاخلوف من االأ

اأي�سا يق������ع يف مرمى الت�سكيل الديني للفرد 

يف مرحل������ة الطفولة، فهناك ت�سابه كبري بني 

�س������ورة اهلل الذي يوؤمن به الفرد وبني �سورة 

أبيه يف مرحلة الطفولة.  الطفل املكتنزة عن ا

ب ب�سلطت������ه وجربوته يخي������ف الطفل  ف������االأ

ويعاقب������ه ولكن������ه يحبه ويحمي������ه يف الوقت 

نف�سه. ومن ه������ذا املنطلق يرى فرويد وجود 

خالقية وبني  عالقة كبرية بني الت�سورات االأ

وىل. الفعاليات الرتبوية للطفولة االأ

وينطل������ق فروي������د م������ن دالالت ال�رصاع 

وديبي، ويرى باأن الطفل  الوجداين للطفل االأ

غالبا ما يتخلى اإراديا عن نزواته الغرائزية 

ب، فيكبح جم������اح رغباته وخماوفه  �س������د االأ

ولية، ولكن هذه املخاوف والنوازع، تبقى  االأ

دفينة العق������ل الباطن الذي يبق������ى م�سكونا 

بهواج�������س الكراهية واخل������وف البدائي من 

ب، وترت�س������م هذه املخ������اوف والت�سورات  االأ

ثم������ة يف اأعماق العق������ل الباطن على نحو  االآ
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ال�سع������وري. وم������ن اأجل اال�ستم������رار يف قهر 

ولي������ة، يلجاأ الفرد اإىل  الدواف������ع الوح�سية االأ

الدين واالأخالق كقوة جب������ارة تطرح نف�سها 

. وعلى هذا 
)11(

ب وجربوت������ه بديال لق������وة االأ

النحو، ي�سع������ر الفرد بالراح������ة واال�ستقرار 

عندم������ا ينهي ال�رصاع الوج������داين بني نزعة 

ب وبني ال�سعور بحبه وتقديره،  التمرد على االأ

وغالبا م������ا ينتهي هذا ال�رصاع بتغليب حمبة 

ب وتقديره على م�ساعر الكراهية والغرية  االأ

نحوه، وهذا ي�س������كل منطلق ت�سكل الوجدان 

االأخالقي للطفل.

على:  نا االأ االأ

على اإىل ال�سمري االأخالقي  نا االأ يرمز االأ

ال������ذي يت�سكل يف دوامات ال�رصاع بني امليول 

وامر والنواهي االأخالقية.  الغرائزية وبني االأ

على«  نا االأ وي�سف فرويد ال�سم������ري باأنه »االأ

ك������رث قد�سي������ة يف الكيان  وه������و املنطق������ة االأ

عل������ى هو  ن������ا االأ ال�سيكولوج������ي للف������رد، فاالأ

ن�ساين، وهي  املحكم������ة العليا يف الكي������ان االإ

حكام االأخالقية،  حمكمة معنّية باإ�س������دار االأ

ن�ساين توجيها اأخالقيا ين�سد  وتوجيه الفعل االإ

على  نا االأ اخلري واحلق واجلمال. واإذا كان االأ

)superego( هو ال�سمري االأخالقي بعينه، 

فاإن فرويد يرى ب������اأن »الهو« )Id( يرمز اإىل 

منطقة الغرائز واملي������ول البدائية يف الكيان 

النف�س������ي، وميثل منطقة ال�سه������وة والرغبة، 

ويع������رب عن مطال������ب اجل�سد تلبي������ة للميول 

ن�سان. وعلى هذا  الطبيعي������ة الغرائزية يف االإ

على يف �سوت احلق  ن������ا االأ النح������و يتجلى االأ

خالقي������ة يف الوقت  وال�سم������ري والقيم������ة االأ

ال������ذي يعرب في������ه »الهو« عن �س������وت ال�سهوة 

والرغبة واملي������ل والعاطفة واله������وى. وعلى 

�سا�س تتاأرج������ح احلياة االأخالقية يف  هذا االأ

على«  نا االأ بدي ما بني »االأ دّوامة ال�رصاع االأ

)ال�سمري االأخالقي( وما بني »الهو« املتمثل 

يف منطق������ة الرغائب وامليول وال�سهوات، اإنه 

�������رصاع اجل�سد والعقل، بل ه������و �رصاع النور 

والظالم يف كيان الفرد النف�سي. 

وهن������ا وم������ن جدي������د تت�س������ح الرمزي������ة 

اخلا�سة بعقدة اأوديب، وهي �سبيهة اإىل حد 

ول، فالطفل يقع يف  كب������ري برمزية القت������ل االأ

ب ومييل اإىل قتله بطريقة اإيهامية  كراهية االأ

خيالية، اأي يح�سده ويكرهه ويتمنى له املوت. 

نه ال ي�ستطيع  ب، والأ فالطفل يرغب بقتل االأ

ذل������ك عملياً، ولك������ن جمرد التفك������ري بالقتل 

ومتني املوت ي�سكل نوعاً من القتل الرمزي، 

وه������ذا القتل الرمزي، ي������وؤدي يف النهاية اإىل 

ال�سعور بالذنب والندم، وال�سعور بالندم، كما 

�سل  هي حال التكفري عن الذنب، ي�سكالن االأ

على والوجدان االأخالقي  نا االأ يف تكوي������ن االأ

عند الطفل. 

على  نا االأ وباخت�سار، ميكن القول، باأن االأ
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خالق������ي يت�س������كل يف دوام������ة ال�رصاع بني  االأ

ب(  م واالأ أوامر االأ الواق������ع ونواهيه )نواهي وا

وبني الهو Le ça )منطق������ة الغرائز وامليول 

البدائية( حيث ي������وؤدي هذا ال�رصاع امل�ستمر 

على Surmoi اأي منطقة  نا االأ اإىل توليد االأ

ال�سمري والقيم والواجب االأخالقي. فامليول 

تنته������ك املحرم الواقع������ي وهذا ي������وؤدي اإىل 

الندم، والن������دم وال�سعور بالذنب هو ال�سورة 

وىل عند الفرد.  االأخالقية االأ

خلق بني اأ�سطورتني:  خل�سة: االأ

�سطورة  توجد و�سائج رمزية عميقة بني االأ

�سطورة الطوطمية، فكلتاهما  وديبي������ة واالأ االأ

وىل ملقتل  زلية االأ تنطوي������ان على اخلطيئة االأ

�سطورت������ني تنته������ك املحارم،  ب، فف������ي االأ االأ

وكلتاهم������ا تفي�سان مب�ساع������ر الذنب والندم 

بناء عل������ى اقرتاف  زيل الت������ي تع������رتي االأ االأ

ب وغ�سيان املحارم(،  اخلطيئتني )مقت������ل االأ

ثمة التي توجد يف اأ�سل  وتلك هي امل�ساعر االآ

التحرمي والتقدي�������س والتعظيم الذي يوؤ�س�س 

بدوره اإىل ن�سوء القيم والدين واالأخالق. 

وهنا يف هذا املقام، يجب علينا اأن ناأخذ 

�سطورتان  بعني االعتبار م������ا تنطوي عليه االأ

�سطورتان لي�ستا حم�س  أبعاد واقعية، فاالأ من ا

خيال جامح، اإذ بين������ت درا�سات ميثولوجية 

�ساطري ذات من�س������اأ واقعي يف  كث������رية، اأن االأ

جوهرها، فهي ت�ستقي م�سدرها احليوي من 

�ساءة على  الواقع، وتقوم يف الوقت نف�سه باالإ

مر  �سطورة يف نهاية االأ هذا الواقع. وم������ا االأ

�سوى حكايات قدمية، ن�سجها العقل باخليال 

وطهمها باملعاين والدالالت، فاأحياها بطاقة 

رمزية متتل������ك القدرة على اإ�س������اءة الواقع، 

وتق������دمي تف�س������ريات وام�س������ة للحي������اة، مبا 

تنط������وي عليه احلي������اة الواقعي������ة نف�سها من 

ول لي�س  ب االأ اأ�رصار وخفايا وخبايا. فمقتل االأ

حقيقة اأنرتوبولوجية فح�سب، بل هو حقيقة 

ن�سهده������ا يف ع������امل احليوان������ات وجتمعاتها 

�سا�سي������ة، وال�سيما عن������د بع�س جماعات  االأ

�سود واأفرا�س النهر، حيث تكون  الق������رود واالأ

العالق������ات اجلن�سي������ة مقت�رصة عل������ى الذكر 

قوى يف اجلماعة، وحمرمة على غريه من  االأ

مر لي�������س غريباً اأي�ساً عن  الذكور. وهذا االأ

ن�سان تاريخياً، ففي  احلياة االجتماعي������ة لالإ

قطاعية احلديثة ن�سبياً من تطور  العهود االإ

قطاعيون يف كثري  ن�ساين، كان االإ املجتمع االإ

أوروب������ة وغريها ميتلكون  من املقاطعات يف ا

احلق-ب������ل الواجب اأحيان������اً- يف ف�س بكارة 

اأي عرو�س قبل زفافها النهائي وذلك تاأكيداً 

بوي يف التملك وال�سلطة.  للحق االأ

يعتق������د بع�س املوؤرخني، يف هذا ال�سياق، 

باأن ق�س������ة اأوديب متتل������ك اأ�س������اًل تاريخياً 

حقيقي������اً، ومع ذلك ي�ستحي������ل تخلي�سها من 

�سطورية الت������ي �سابتها واأ�سفت  العنا�������رص االأ
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عليها ه������ذا الزخم الرم������زي، وقد ورد ذكر 

ودي�س������ة« لهومريو�س  أودي������ب يف »االأ ماأ�س������اة ا

أنه قتل والده  تلميحاً خمت�������رصاً جداً، وفيها ا

وت������زوج والدته م������ن دون اأن يعل������م، واأن اأمه 

يوكا�ست������ه انتحرت �سنقاً ح������ني تك�سفت لها 

أودي������ب فقد ظل يحكم طيبة  أما ا احلقيقة؛ ا

حتى م������ات. وقد و�سفه������ا اأر�سطو يف كتابه 

أكم������ل  »ال�سع������ر« Peri Poiētikēs باأنه������ا ا

ن�سان. منوذج ملاأ�ساة عرفها االإ

أ�سط������ورة اأوديب  ومم������ا ال �سك في������ه اأن ا

قد �سكلت مو�سوعاً حيوياً لق�سايا متعددة، 

أل������ة الق�ساء  أبرزه������ا: ق�سي������ة امل�سري وم�سا ا

والقدر. فكثري م������ن الباحثني تناولوا م�ساألة 

احلري������ة والقدرية يف م�سوؤولي������ة اأوديب عن 

ب وغ�سي������ان املحرم. ومن  جرميت������ي قتل االأ

الوا�سح اأن الق�سة تتنباأ مب�سري اأوديب حتى 

أ  قبل اأن يول������د، وهذا التنبوؤ ميك������ن اأن يقرا

أو بو�سفه  ن�سان، ا بو�سفه ا�ستالب������اً حلرية االإ

مر  حكم القدر الذي ال مهرب منه. وهذا االأ

ول،  أ�سطورة القتل االأ ين�سح������ب بو�سوح على ا

�سطورة انعكا�ساً طبيعياً  حيث كانت ه������ذه االأ

ل������دى القبائل البدائية،  للحياة االجتماعية 

�سطورة  ولي�������س غريب������ا اأن تك������ون ه������ذه االأ

حقيقة اأنرتوبولوجية دامغة عا�ستها ال�سعوب 

ن�سانية يف مراحل تاريخية حمددة.  االإ

ومم������ا ال �سك في������ه اأن نظري������ة فرويد، 

خ������الق واحل�سارة، واحدة من  حول ن�ساأة االأ

نظريات عديدة، حاول������ت كل منها اأن تقدم 

روؤي������ة حمددة، وت�سور �سمويل، لعملية انبثاق 

ن�ساين.  خ������الق يف املجتمع االإ احل�سارة واالأ

ولك������ن نظرية فرويد متت������از على ما غريها 

باأنه������ا اعتم������دت الطاقة الرمزي������ة املكتنزة 

�ساط������ري يف تف�سري عدد كبري من الق�سايا  لالأ

ن�سانية، فاكت�ست  الوجودية للمجتمع������ات االإ

بطابعها اجلمايل وال�سحري الذي جعلها من 

ول من  اأكرث النظريات انت�سارا يف الن�سف االأ

القرن التا�سع ع�رص. 

ومم������ا ال �سك في������ه اأن ه������ذه النظرية، 

كغريها من مقوالت فروي������د وت�سوراته، قد 

تعر�ست للنقد ال�سيكولوجي وال�سو�سيولوجي 

دون انقط������اع على مدى قرن م������ن الزمان، 

ولك������ن هذا النقد املتوا�س������ل املتدفق اأ�سفى 

على النظرية واملقوالت الفرويدية مزيدا من 

ال�سح������ر والبهاء والقوة، فكانت نظريته هذه 

أ�سبه بالنواب�س الفكري������ة التي ما اأن تلم�س  ا

حتى تنه�س بقوة اأكرب مما هو متوقع لها. 

وميك������ن القول يف نهاية ه������ذا املقال: اإن 

فروي������د قد اأح�سن توظي������ف الرموز املكتنزة 

�ساط������ري، وا�ستثمره������ا بطريقة ملفتة  يف االأ

للنظ������ر يف ا�ستك�ساف������ه جلوان������ب خفية من 

ن�سانية على نحو يت�سف بالر�ساقة  احلياة االإ
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واجلمال؛ وال ريب يف القول: باأنه كان ميتلك 

ق������درة مذهلة عل������ى التولي������ف اخلالق بني 

�ساطري يف تف�س������ريه لن�ساأة الدين  الرموز واالأ

والقي������م االأخالقية واحل�س������ارة، وقد متيز 

التف�س������ري ال�سيكولوجي ال������ذي قدمه مل�ساألة 

االأخالق بطابعه اجلم������ايل والفل�سفي الذي 

أ�سده  كان وم������ا زال مثار جدل وح������وار على ا

منذ عهد فرويد حتى اللحظة الراهنة.
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¥µ



73 العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 

أو امللعون،  باحي ا أو الإ دب الال اأخالقي ا عندما يريد املرء ال������كالم عن الأ

ذهان.  فال بد اأن ا�شم ال�شاع������ر الفرن�شي �شارل بيري بودلري يقفز فورا اإىل الأ

ول مرة. ولقد  اأ�شدر بودل������ري ديوانه »اأزاهري ال�رش« يف بداية يولي������و 1857 لأ

أث������ار هذا الديوان الذي ا�شتوحاه من حيات������ه امل�شطربة بني »احلب املجنون  ا

و�شمادير احل�شي�ش« حفيظة املجتمع الربجوازي الذي اعتربه حتديا للقوانني 

أدانت������ه حماكم باري�ش على  الفرن�شي������ة التي حتم������ي الدين والأخالق... ولقد ا

اأديب وناقد �صوري.

العمل الفني: الفنان ر�صيد �صمه.

❁❁

ò

اجلمال وال�رش عند �شارل بودلري 

)1867-1821(

د. عبد الهادي �صاحله

❁



اجلمال وال�رش عند �شارل بودلري )1867-1821(

العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 74

الفور بتهمة اخلروج على الأخالق احلميدة 

وخد�سها ومهاجم������ة الدين امل�سيحي ورجال 

الدين والتحلل من كل ماهو مقد�س ومقبول 

اجتماعي������ا وديني������ا، واأمرت������ه بح������ذف �ست 

ق�سائد: )احلل������ي- اإىل التي تفي�س فرحا- 

نه������ر الن�سيان- ن�ساء �سقي������ات- �سحاقيات- 

أة  فع������وان( مل������ا ت�سمنت م������ن جرا م�س������وخ الأ

واقعي������ة فا�سحة ووقح������ة يف و�سفها ملفاتن 

اجل�سد وال�سهوات احل�سية والغلمة ومتجيد 

لل�سيط������ان. ولقد ج������اء هذا الته������ام وهذه 

املحاكم������ة اإثر ظهور مقالة عنيفة يف جريدة 

»الفيغ������ارو« بقلم غو�ستاف ب������وردان: »يخيل 

للمرء اأحيانا اأن بودلري يعاين من لوثة عقلية. 

وتبدو عقدت������ه هذه، اأحيان������اً بجالء بحيث 

يتيقن امل������رء من ذلك. فهو يك������رر الكلمات 

فكار  نف�سها ب�سكل يبعث على امللل ويكرر الأ

ال�ساذة نف�سها. الق������ذارة والبذاءة واحلقارة 

ت�سطف جنباً اإىل جنب. 

لعنة الواقع

كان بودل������ري يعتق������د اأن لعنة حلت به يف 

هذا الع������امل الواقعي فعا�������س اجلحيم خالل 

حيات������ه الق�س������رية العليلة، ولق������د قال ذلك 

أم������ه يف 4 كانون  ب�رصاح������ة يف ر�سال������ة اإىل ا

ول 1854: »اأعتق������د اأن حياتي كتب عليها  الأ

ال�سق������اء منذ البداية«. اتخ������ذ بودلري موقفاً 

راف�ساً وحاداً من هذا العامل الواقعي ال�سلبي 

املدن�س املبتذل، واعت������ربه عاملا بليداً وتافهاً 

خالياً م������ن اجلمال املثايل. ه������ذا العامل كان 

ميثل له قوة قه������ر وتعذيب. كان بودلري غري 

را�������س عن كل �سيء، حتى ع������ن نف�سه، وكان 

ينطل������ق يف ذلك من عق������ل الطفولة ومل يكن 

يف وعيه ماميك������ن ت�سميته بامل�سوؤولية... لذا 

اأخ������ذ بودلري بالت�������رصد وال�سعي نحو امللذات 

املحرمة، فتحالفت عدة قوى )اجلن�س املوؤله 

أم������ه وال�سيطان(  في������ون واخلم������ر وزوج ا واالأ

أنه اأ�سبح  لت�س������ب جام غ�سبها عليه لدرجة ا

ألعوبة بيد الرغبة امل�ستعرة والهائجة واملليئة  ا

بالتناق�س، والتي ت�سيطر عليه �سيطرة تامة 

أ�������س والعدم،  ب�س������كل يدفع������ه اإىل هاوية اليا

أ�سكال التدمري الذاتي  ويق������وده اإىل �سكل من ا

ال�سلبي حيث ين�سط اخليال املنحط مدفوعا 

بالرغبة اجلن�سية �سمن عا�سفة هوجاء من 

الرغبات اجلاحمة التي مزقت وعيه ودفعته 

اإىل العي�س يف جتربة التحلل والتفتت، وكان 

أنا  أنا مري�������س، خلقي رديء، ا يردد دائما: »ا

كريه ومقيت ج������داً )...(« ويع������ود ذلك اإىل 

خطاأ اأهل������ه الذين كبلوه بالقي������ود... ففقده 

مه  بي������ه يف �سن ال�ساد�س������ة وحبه ال�سديد الأ الأ

الذي بلغ درجة العب������ادة ولكنها اأهملته بعد 

أنها اأ�سبح������ت ملكه وتزوجت من  اأن توه������م ا

�سابط... ففقد الثق������ة باحلياة وبالنا�س... 

عنده������ا �سعر بودلري الطف������ل اأن هذه احلياة 
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لي�س������ت �سوى كوابي�س �سوداء مرعبة واأ�سفاد 

وقيود تكبل النف�س وحترم املرء من ال�سعادة 

الت������ي راأها تهرب منه وعلي������ه اأن مي�سك بها 

الب������ل ي�رصقها... واأنى له ذلك وكيف ال�سبيل 

�سوى اللجوء اإىل الف������ن وال�سعر واخليال... 

ن������اين اأن يدرك مايجري  مل ي�ستط������ع عقله االأ

اأمام������ه... وبالفعل فقد كبل������ه حقده عليها 

وعل������ى جمتمعه������ا... وج�سد ذل������ك يف �سعره 

ونرثه على �سكل نزعة �سوداوية قامتة غارقة 

مل وال�رص... لقد غرق  يف العذاب وال�سك واالأ

يف �ساأم وج������ودي الب������راء منه...اأخذت اأمه 

وزوجها بالتخطي������ط وبالتفكري مب�ستقبله... 

ولك������ن روح التمرد واحلل������م والت�سكع كانت 

اأقوى من تخطيطهما... فلقد اختار الطفل 

م�رصوعاً واحداً كر�س له حياته واأودى به: لقد 

اختار اأن ي�سبح �ساعرا مت�سكعا من حي اإىل 

أة اإىل اأخرى... ودخلت  حي والهثا من ام������را

جرثوم������ة ال�سعر اإىل قلب������ه ودمه وقيدته اإىل 

اآخر حياته... وغذاه������ا مبلء اإرادته مفرغا 

فيه������ا حقده على اأمه وزوجه������ا والربجوازية 

الفرن�سية التي كانت اأول من قّيده وكبل خياله 

الذي منا وترع������رع يف الطبقات التحتية... 

طبقات اجلحيم... يف هاوية ال�رص والرذيلة 

أ�سكر...هدم  أ�������س واجلرمية... �سك������ر وا واليا

ذاته وفتح باب اله������دم على م�رصاعيه اأمام 

أ  مريديه وطالبه ومعا�رصي������ه ووارثيه... بدا

م�رصوعه الهدام على �سكل ت�سفية ح�سابات 

أناني������ة طفولي������ة... لياأخذ فيم������ا بعد �سكل  ا

خرين  �سادي������ة ومازو�سية تتل������ذذ بتعذيب االآ

وبتعذيب نف�سها وتدمريها من الداخل ومن 

اخلارج... نبذه املجتم������ع فاأمعن يف تعذيب 

نف�سه ونبذه������ا... كان م�سابا بعقدة النح�س 

والهام�سية واال�سطهاد واللعنة.. واعترب ذلك 

ق������دراً حمتوما... ولقد تفاق������م هذا ال�سعور 

عندم������ا راأى اأن �سيطان التكفري الذي عاقبه 

ق������د �سيطر على عقل الرقابة يف ع�رص متيز 

خالق  باحلجر على الفكر بدعوى العودة لالأ

وردع كل من ت�سول ل������ه نف�سه باخلروج على 
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ماهو �سائد ومنط������ي... واعترب بودلري ذلك 

اغتي������ال مل�رصوع������ه ورف�س اخل�س������وع لغري 

قوانينه اخليالي������ة.. م�ستبعدا كل غائية وكل 

مقد�س وكل نظام ومتدنيا بالعقل املو�سوعي 

نانية والفردية  اإىل عق������ل ذاتي غ������ارق يف االأ

ال�ساذة واملادية والفو�سى العبثية الهدامة.

الداندية:

دبي   اإن ت�سليط ال�س������وء على ال�سياق االأ

أزاه������ري ال�رص«  والفن������ي الذي ج������اءت فيه »ا

الميك������ن اأن يك������ون كام������ال اإال اإذا احتل فن 

احلي������اة مكانه م�ساعفا بنوع م������ن الفل�سفة 

التي انت�رصت ب�س������كل وا�سع يف ع�رص بودلري 

ال������ذي يف�رص عدة مظاهر م������ن فنه اأال وهي 

أن������ق. يف كل خط������وة نخطوه������ا يف العامل  التا

 le اجلم������ايل البودل������ريي ن�س������ادف املتاأنق

dandy، والتاأنق le dandysme يتعار�س 
م������ع اأ�سن������ام ع�رصبودل������ري وقي������م املجتمع 

ميان  التجاري: الفائدة وال�رصعة والربح واالإ

بالتق������دم. يظهر املتاأنق، عل������ى النقي�س من 

قيم ع�������رصه، اإرادة ا�سته������الك الزمن واملال 

والطاقة والبذخ يف �سبل غري جمدية وتافهة 

أن������ق �ساعتني يوميا  وجماني������ة. ومي�س������ي املتا

يف تاأنق������ه وتظرف������ه وتزين������ه ملزم������ا نف�سه 

بقواع������د تاأنق دقي������ق ويتخذ عم������دا موقفا 

ب������اردا والمباليا. اإن الداندية التي تعادي ما 

ميكن اأن ن�سميه ح�س������ارة اأغلبية اجلماهري 

تب������دو كاأر�ستقراطية ميكن اأن تتيح لكل فرد 

اأن ينا�س������ل لتاأكيد ذاته وتقدي�سها. ماهو اإذاً 

هذا ال�سغف الذي، وقد اأ�سبح عقيدة، جمع 

موؤيدين �سائدين، ه������ذا النظام غري املكتوب 

أن�ساأ طبقة مبثل هذا الرتفع؟ اإنه قبل  الذي ا

كل �س������يء التوق اجلديد اإىل ا�سطناع اأ�سالة 

املحتوى �سم������ن احلدود اخلارجي������ة للياقة 

االجتماعي������ة. اإن������ه نوع م������ن تقدي�س للذات 

ميك������ن اأن يخلف حتري ال�سعادة املطلوبة يف 

 وكتب بودلري يف »قلبي 
)1(

أة مثاًل الغري، يف املرا

املع������رى«: »على الداندي« اأن ي�سعى اأن يكون 

�ساميا دون انقطاع، عليه اأن يحيا وينام اأمام 

آة« مل يعر�س بودل������ري نف�سه كما يراها بل  مرا

. يربه������ن الداندي اإذا 
)2(

كم������ا يريد اأن تكون

وهو يرتبط بع�رص تق������دم باملا�سي، بال�ساذ، 

بالغراب������ة، يربهن ع������ن اأ�سالة ولك������ن اأي�سا 

عن تراجع ونكو�������س وت�سبه بالقدامى. ومع 

ذلك، ف������اإن الداندي يعرف كي������ف يلعب مع 

الكود االجتماعي، هو ا�ستفزازي يف احتقاره 

لقيم ع�رصه، وكذل������ك يف وقاحته ويف اللذة 

ر�ستقراطي������ة يف ج������رح م�ساعر من حوله  االأ

وكذلك يف لبا�س������ه. يقول هربما�س: »اإن دور 

ن�سان الذي فقد  الداندي يكمن يف مظهر االإ

وهام ويعطي لهذا النموذج غري املاألوف  كل االأ

أ�سلوب������اً هجومياً ويتجلى ه������ذا الالماألوف  ا

 ولكي يجذب الداندي من حوله 
)3(

بالتحدي«
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ويده�س الربجوازيني فاإن������ه يحب اأن يتقدم 

اإىل اأق�س������ى احلدود، وهو يلع������ب على هذا 

الف�س������اء اخلطر والاليقين������ي... فالداندي 

ينظ������م حياته تبع������ا ملعايري جمالي������ة فقط، 

و�سيكون اإذا النم������وذج الواجب االحتذاء به، 

أبعد من الداندي بكثري  ولكن ال�ساعر يذهب ا

ن احلي������اة �ستتحول بالن�سبة له اإىل ق�سائد  الأ

ولي�س اإىل لذة. اإن الداندي كالطفل الالهي 

دها�س واملعار�س������ة والتمرد،  يبحث ع������ن االإ

نيق بني  يق������ول هربما�س: »يجمع الرج������ل االأ

اللهو وتذوق املو�سة، مع اللذة التي يح�س بها 

أبدا،  خرين ولكنه الينده�س ا من اإدها�سه لالآ

اإنه خب������ري تذوق اللحظ������ة العابرة من حيث 

ينبثق اجلدي������د: »اإنه يبحث عن هذا ال�سيء 

الذي جتيزون ت�سميته باحلداثة، اإذ ال يوجد 

لدينا كلمة اأف�سل للتعبري عن فكرة مو�سوع 

أنه يريد اأن ي�ستخل�س من املو�سة  البحث. وا

ماميكن اأن حتتويه من �ساعري يف التاريخي، 

 
)4(

االنتق������ايل« م������ن  زيل  االأ ي�ستخل�������س  واأن 

وي�سي������ف هربما�س: »فالعمل الفني احلديث 

يو�سع حت������ت �سارة االحتاد ب������ني اجلوهري 

والعابر: اإن �سمة الراهن توؤ�س�س �سلة القرابة 

بني »املو�سة«، واجلديد، وجهة نظر الالهي 

)5(
أو الطفل )...(«. والعبقري، ا

يحتل مفهوم اجلمال الذي عبده بودلري 

نه ي�سجل  مكانا متمي������زا يف »اأزاهري ال�رص« الأ

يف عن������وان الكت������اب الذي ينم ع������ن اأعماق 

أة واإمكانية ف�سيحة.  فل�سفية مع عالمة جرا

من ت�سادم هاتني الكلمت������ني »اأزاهري ال�رص« 

ينبثق ت�ساد. املعنى ه������و اإذا: اجلمال الذي 

ن�ستخرج������ه من ال�رص ال������ذي يعني اخلطيئة 

مل. يوحي عنوان الديوان بجمالية خ�سبة  واالأ

ح������د الرواد  لل�������رص، وهو يذكرن������ا بحكمة الأ

 Aloysius الذي������ن �سبقوا بودلري اأال وه������و

Bertrand يف ق�ست������ه »غا�سب������ار اللي������ل«، 
هذا املوؤلف الذي اأعجب به بودلري: »ال�سعر 

ك�سجرة لوز، اأزهارها معطرة وثمارها مرة«. 

أنها ت�سبق الثمار فهي جت�سد  زهار، مبا ا اإن االأ

الطابع املبا�������رص للمتعة اجلمالي������ة املحكوم 

عليه������ا بالفن������اء ال�رصيع، بينم������ا الثمار على 

نها متثل  العك�������س جت�سد الطابع اخلال������د الأ

نهاية ال������دورة الطبيعية. جم������ع بودلري بني 

أ�س�س جلمالية  ال�رص واجلمال يف طباق نادر وا

أو »ماميكن ت�سميته ب� »�سعرية القبح«  القبح ا

حيث ت�سفى على القبيح مل�سة جمالية )...( 

�سياء  ولعل مرد هذه الروؤي������ة االنزياحية لالأ

ه������و اإمي������ان بودلري ب������اأن العامل �������رص بطبعه، 

واملج������يء اإليه لعنة وعق������اب، وما اخلري اإال 

ن�س������ان نف�سه كي  خرقة رياء يخ������ادع بها االإ

أنه  يطيق النظر اإليها. و»يرى دار�سو بودلري ا

نه ينطلق  ن�سان نظ������رة �سلبية الأ ينظر اإىل االإ

من نف�سيته ال�سادي������ة، التي ولعت باخلطيئة 
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وال�رص، وخا�س������ة يف جمال ال�سهوة واجلن�س. 

ف������اإذا كان اجلحيم عند اأمثال ملتون ودانتي 

ال يندمج ب�سخ�سيتهم������ا، فاإننا الجنده عند 

بودلري يلت�س������ق به من اخل������ارج فح�سب بل 

)6(
ي�سكنه وميلكه«.

لق������د نزل بودل������ري اإىل ذات������ه وغا�س يف 

اأعم������اق الوعيه، لق������د اجته نح������و »مملكة 

الظالل« حيث اكت�س������ف كل اإغراءات احللم 

وجان������ب فوق طبيع������ي للحي������اة. يتميز �سعر 

بودلري مب������ا ي�سميه هو ذاته »التوجه املزدوج 

املتزام������ن« يعني توت������ر الذات نح������و اأفقني 

متناق�س������ني )اخلري وال�رص، اهلل وال�سيطان(. 

كان بودل������ري �سخ�ساً مليئاً بالتناق�سات، وقد 

أو تربيرها عن طريق  حاول تف�سري تناق�ساته ا

ن�سان.  ت�سّوره امليتافيزيقي والّديني لقدر االإ

ويف كتابه الن������رثي »قلبي املعرى« يقول هذه 

العب������ارة التي تع������رب عن قلق������ه املرتجح بني 

ألعوبة  اخل������ري وال�رص، وحي������ث يعترب نف�س������ه ا

بني ي������دي اهلل وال�سيط������ان اللذين يعتربهما 

قوت������ني فوق طبيعيتني وهم������ا ت�سنعان حقا 

م�س������ريه وطبيعته املزدوج������ة، وهما تقودان 

ن�سان نزعتني  أي�س������اً: »اإن يف قلب االإ اأهواءه ا

مت�سادتني، تنحو به اأوالهما اإىل اهلل وتنحو 

به ثانيتهم������ا اإىل ال�سيطان، فالتوجه اإىل اهلل 

هو الرغب������ة يف ال�سمو درج������ة نحو املراقي 

ن�ساني������ة، اأما التوجه نح������و ال�سيطان فهو  االإ

أراد  . ا
)7(

االنحدار درجة نحو قاع احليوانية«

بودلري من خالل جتربته اخلا�سة اأن يعيد- 

ن�ساين،  أيه- ر�سم ماأ�س������اة الكائن االإ ح�سب را

ن�سان املزدوج«،  أيه- ماأ�ساة »االإ اإنها -ح�سب را

الكائن ال�ساقط الذي يقع فري�سة �رصاع دائم 

أ�سعر، مذ كنت  ب������ني ال�سماء وجهن������م.: »اإين ا

طفال، اأن هن������اك نزعتني، ت�ستبدان بنف�سي، 

ترجح حائ������را، بني كراهي������ة احلياة وبني  الأ

 هذا 
)8(

ال�سغ������ف بها اإىل حد الوجد والن�سوة«

بدي الذي، رغم فو�سى ظاهره،  ال�������رصاع االأ

يف�رص التكوين ال�������رصي لديوانه اليتيم.حيث 

يع������رب عن ازدواجية النف�������س اخلا�سعة لهذا 

النازع املزدوج؛ لقد اأح�������س نف�سه »جمروحا 

بال�رص وبالعبث« ورمبا اأكرث اأي�سا اأح�س نف�سه 

مل. وبوع������ي العجز عن  جمروح������ا بوع������ي االأ

الهروب من غرائزنا ال�سيئة واأهوائنا ورذائلنا 

العني������دة لقد اأح�س بعبوديته اأمام قوى اأعلى 

أولها  منه ت�سري خطاه وتقوده اإىل الهاوية: كان ا

ال�سيطان... كان بودلري ي�سعر باأن فنه ينبغي 

اأن يت�س������م باإثارة �سيطانية.. يقول يف �سفحة 

من مذكراته: »اإن اأكمل منوذج للجمال الفحل 

هو اإبلي�س« كان بودلري �سحية جمونه وعبدا 

�سعيفا بني يدي ال�سيط������ان الذي جعل منه 

أم������ريا يتو�سل اإليه ويركع بني قدميه  بود لري ا

ر�سي...  بعد اأن ينت�رص عليه يف هذا العامل االأ

ويعلن بودلري ذل������ك �رصاحة يف ق�سيدة »اإىل 
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ن�سان  القارئ« التي تعترب مبثابة حتذير اأن االإ

ثم:   غارق يف االإ

»اأيها القارئ املطمئن الوادع

يارجل اخلر، ال�سليم الطوية، القانع

اطرح من يدك هذا الكتاب

هذا الكتاب امل�ستهرت الفاجع

اإذا كنت مل تتلقن فنون البيان

على النقيب املاكر ال�سيطان

فاطرح كتابي، فل�ست واعيا منه �سيئا

اأو اأنت معتقد بي لوثة العقل واخلبال

اأما اإذا ا�ستطاع طرفك -غر مفتون-

غوار اأن ميعن يف االأ

ويغو�ش يف اللجة اإىل القرار

)9(
اإذا فاقراأين تتعلم حمبتي«

احلداثة: جمالية ال�ساذ

ث������ار بودلري عل������ى االمتثالي������ة اجلمالية 

ال�سائ������دة يف ع�رصه وعل������ى ت�سوير املا�سي 

آثر  ال������ذي تفرد ب������ه بع�س الفنان������ني، لذلك ا

اأن�سار املذه������ب الباروكي الذي������ن عار�سوا 

النظ������ام البارد قليال للف������ن الكال�سيكي من 

خالل ت�سوراتهم غ������ري املاألوفة والالمعقولة 

أو باخت�سار  واملغالية والواقعية اال�ستفزازية ا

م������ا �سماه بودلري »ال�ساذ« و»احلديث«. يظهر 

بودلري، يف كتاباته النقدية، ب�سرية نافذة يف 

حتليله الذي يقدم������ه عن اجلمال احلديث، 

وج������زء كب������ري م������ن روؤاه ت�سئ مبا�������رصة فن 

ال�سعر عنده. اإن كلمة �ساذ ت�ستخرج اجلمال 

ال������ذي يحتاجه عاملنا احلدي������ث والذي يولد 

ب������دي )التقليد،  م������ن اللقاء الغري������ب بني االأ

الثقافة امل�سيط������رة...( والزائل هذا العن�رص 

املتال�سي ال������ذي ت�سمح العبقري������ة اخلا�سة 

للفنان اأن يك�سف عن������ه واأن يظهره. اإن هذا 

التوتر بني الكال�سيكية واحلداثة التي كانت 

جوهر عبقريته اخلالقة، والذي دفعه حلب 

دوالك������روا، وعبقرية �سقيق������ة مثل ادغار بو، 

أو  أة مانيه، ا وليدير ظهره،على النقي�س، جلرا

التي جعلته يف�سل غون�ستان غي، وخ�سو�سا 

دوميي������ه اأو غويا على غاف������ارين اخلا�سعني 

جداً للمو�س������ة... اإن بودلري اليحب �سيئاً اإال 

اإذا قلب النظ������ام الكال�سيكي، مع االحتفاظ 

�سكال  باحرتام������ه يف الظاهر للقواع������د واالأ

العرو�سي������ة. م������ن جانب اآخر، ف������اإن ال�سور 

واال�ستع������ارات يف ق�سائ������ده تنم ع������ن اإرادة 

حرى ال�سدم مبقاربات بالية.  دها�س، باالأ االإ

لق������د فه������م بودلري ب�س������كل ت������ام اأن احلديث 

الميك������ن اأن ي�س������كل قطيع������ة تام������ة، ولكن 

حرى توتراً خ�سباً، لذا نراه بف�سل دمج  باالأ

عنا�رص جديدة ومده�س������ة يتجاوب �سداها 

مع عنا�رص اأخ������رى يوؤكدها اال�ستعمال. كتب 

غراب  بودلري يف »�سواريخ«: »اإن ال�سذوذ واالإ

دها�س جزء جوهري وال�سفة املميزة يف  واالإ

اجلم������ال«. ولقد لقيت ه������ذه الفكرة رواجا 
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يف ال�سع������ر م������ع ماالرميه ورامب������و وكوربيري 

... لقد 
)10(

ويف الر�س������م م������ع االنطباعي������ني

رف�������س بودلري ماكان ي�س������كل جوهر املذهب 

جم������اع الذي  الكال�سيك������ي وهو ن������وع من االإ

يطلقون عليه ح�سم������ة ومقيا�س وذوق جيد. 

كان بودل������ري راف�س������اً ا�ستفزازي������اً جمالياً... 

زهار،  فبالن�سبة ل������ه »ال�رص« ينتج اأجم������ل االأ

والغريب هو يف املح�سلة مايفلت من املعيار 

والقاع������دة. وجمالي������ة ال�ساذ ه������ي اأي�ساً ما 

ي�سميه بودلري بالالمباالة، »الفن الرومان�سي« 

أو »الف������ن احلديث«. فالرومان�سية واحلداثة  ا

تتعار�سان عند بودلري مع الكال�سيكية. دخل 

الرومانتيكية واأظهر معه������ا تاآلفاً نف�سيا، ثم 

خ������رج عليها وان�سم اإىل اخلارجني عليها يف 

اجلدال اجلم������ايل لتحول الق������رن، ومذهبه 

ال�سع������ري مل يتاأكد اإال يف تفكري نقدي مزدوج 

ح������ول اإفراط������ات وجت������اوزات الرومان�سية، 

وخماط������ر ال�سكالني������ة الربنا�سي������ة ال�سارمة 

جّداً التي ان�سم اإليها اأي�سا ثم خرج عليها. 

لقد جع������ل بودلري من الف�ساء ال�سعري حقل 

جتريب جديد وذلك من خالل �سعيه اأن يعي�س 

ويخل������ق عالقات جديدة بني االنفعال الغايل 

على قل������وب الرومان�سيني وعمل اللغة املميز 

عند ال�سكالنيني الربنا�سيني. 

 جت�س������دت احلداثة الت������ي يحيي بودلري 

انبثاقه������ا الوا�سح عند فنان������ني معا�رصين: 

دوالك������روا وكون�ستنتان غ������ي ودومييه وفيما 

بعد مانيه و�سيزان وال�سيما يف �سالون 1846 

حي������ث ي�ساط������ر بودلري �ستن������دال م�سطلحه 

الرومان�سي: »بالن�سبة اإيل، يقول، الرومان�سية 

كرث جدة وحالية عن اجلميل«.  هي التعبري االأ

أي�س������ا »من يق������ول رومان�سي������ا يقول فنا  أو ا ا

حديث������ا«. وبقدر ماتع������رب احلقيقة اخلا�سة 

للعامل احلديث فاإن بودلري يدافع ب�سغف عن 

عمال التي كان������ت ت�سدم جدتها وجترح:  االأ

ر�سوم دوالكروا ومو�سيقى فاغرن و�سعر هيجو 

يف املنفى... كان بودلري اأول من اأدخل مفهوم 

احلداثة اإىل ال�سعر... ففي نهاية عام 1863 

ن�رص بودلري يف جمل������ة الفيغارو مقالة نقدية 

حت������ت عنوان »ر�سام احلياة احلديثة« تتناول 

نتاج الر�سام كون�ستاتان غي )1892-1802( 

ال������ذي يقدر �سارل بودلري في������ه الفنان الذي 

ع������رف اأخريا كيف يع������رب عن»بطولة احلياة 

احلديثة«.ويق������دم بودل������ري يف ه������ذه املقالة 

ب������كل ب�ساطة تعريفا ملفهوم احلداثة. بيد اأن 

هذا املفهوم يتج������اوز يف الواقع نتاج الر�سام 

املدرو�������س »كون�ستاتان غي«، ويظهر لنا على 

�سا�س������ي الذي يتج������ذر فيه  أن������ه املفه������وم االأ ا

التطلعان اجلماليان الكبريان لل�ساعر �سارل 

بودل������ري وهما حبه للجم������ال الثابت واملطلق 

�سال������ة وال�سدق  م������ن جهة، والت������وق نحو االأ

الفردي������ني من جهة اأخرى، وكيف يرتكز فنه 
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على توتر بني االنغما�س يف احلداثة الق�سوى 

واحلن������ني اإىل املا�سي الق������دمي. يثمن بودلري 

حداثة الع�رص الذي يعي�������س فيه، ويدين يف 

أة يف ر�سم ع�رصه.  ه������ذا اجلانب غياب اجلرا

لقد اأ�سبح بودلري ناقداً فنياً وحلل �سالونات 

معر�������س اللوفر بني عام������ي 1845 و1846. 

�س������ارة اإىل اأن كل املقاالت النقدية  وجتدر االإ

التي ظهرت له يف �سحف خمتلفة جمعت يف 

عام 1869 حتت عن������وان »ف�سوالت جمالية 

و�ستك������ون   .Curiosites esthetiques
ه������ذا اجلهد املو�س������وف يف »ر�س������ام احلياة 

احلديثة« )1863( ل�»ا�ستخال�س ماميكن اأن 

حتتويه الدرجة م������ن �ساعرية يف التاريخي، 

ب������دي م������ن الوقتي« هكذا  وبا�ستخال�������س االأ

مي�س������ي، يرك�������س، يبح������ث. عم������ا يبحث؟ 

ن�سان كم������ا ر�سمته، هذا  بالتاأكيد، ه������ذا االإ

الوحيد الذي حباه اهلل خياالً ن�سيطاً فعاالً، 

والذي ي�سافر عرب �سح������راء الب�رص الوا�سعة 

أ�سمى من ه������دف اإن�سان  يتطل������ع اإىل هدف ا

أ�سمل،  مت�سك������ع �������رصف، يتطلع اإىل ه������دف ا

خمتلف عن اللذة الزائل������ة للظرف الراهن. 

يبحث عن هذا ال�سيء الذي يباح لنا ت�سميته 

ن������ه اليوجد كلم������ة تعرب ب�سكل  باحلداث������ة، الأ

اأف�سل ع������ن الفك������رة املطروح������ة. اإنه يهتم 

با�ستخراج ماميك������ن اأن حتتويه الدرجة من 

بدي  �ساعرية يف التاريخي، وبا�ستخال�س االأ

من الوقت������ي«. بداأت حداثة بودلري من حيث 

انتهت احلداث������ة الرومان�سي������ة التي اهتمت 

بالتجديد اجلذري والتجريبية يف امل�سامني 

�سلوبية. �سعى بودلري من خالل  اجلمالية واالأ

هذه احلداثة اإىل اقتنا�س اللحظة البطولية 

يف احلا�������رص، ه������ذه اللحظة الت������ي  ترتبط 

ب������دي وبالفن وبالالطبيع������ي وبامل�سطنع  باالأ

وب������روح الع�������رص ومبو�سته كان������ت مزدوجة 

املظه������ر م������ن حي������ث تعبريها ع������ن الظريف 

وال�سريوري يف الوقت ذاته. 

مل ميل������ك بودل������ري موقف������ا ثابت������اً بل كان 

متاأرجحاً بني »خي������ارات متعار�سة وم�ساعر 

متناق�س������ة« ولقد حتول ه������ذا التاأرجح اإىل 

جمابهة داخل ذات������ه املنق�سمة، الهائجة: بني 

اخل������ري وال�رص، كان يريد اخلري وين�ساع كلية 

اإىل ال�������رص.. وبني الفردو�������س واجلحيم، كان 

على، ولكنه  يطمح للنعيم يف �سم������اء املثل االأ

كان �رصعان ماي�سقط يف نار الرغبة اجلاحمة 

التي كانت تطغى عل������ى نف�سه وت�سقطها يف 

مه������اوي الرذيل������ة واالنح������الل، وبني املالك 

وال�سيطان، كان يبح������ث عن ال�سمو والنقاوة 

والطهارة، ولكن �رصعان ماي�سقط يف اأح�سان 

اإبلي�������س مبتهال ومت�رصع������ا... وبني اجلمال 

والقبح، كان يطمح اإىل اجلمال املثايل، ولكنه 

يف الوقت ذاته يجد نف�سه غارقا يف جمالية 

أدباء ع�رصه يف  القبح والب�ساع������ة... بل فاق ا



اجلمال وال�رش عند �شارل بودلري )1867-1821(

العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 82

ت�سوي������ر كل مات�سمئز منه النف�س وتعافه من 

�س������ذوذ وغرابة... لي�س ال�������رص بحد ذاته هو 

املفيد ولكن املتعة اجلمالية التي ن�ستخرجها 

منه: ويعل������ن بودلري ذلك �رصاحة يف ق�سيدة 

»اإىل الق������ارئ« التي تعت������رب مبثابة حتذير اأن 

ثم:  ن�سان غارق يف االإ االإ

»وعلى و�سادة ال�ر يهدهد ال�سيطان روحنا 

امل�سحورة

رادة النفي�ش ويجتث من نفو�سنا معدن االإ

ومي�سك باخليوط التي حتركنا نحو مايعاف

من املغريات. ويف كل يوم نهبط

لنقرتب خطوة من جهنم دون تقزز

عرب ظلمات نتنة.«

)��(
)اإىل القارئ(

يق������ول الناق������د الفرن�سي ماك�������س ميلرن: 

»اليوجد كاتب يف الق������رن التا�سع ع�رص اأوىل 

. هذا 
)12(

اأهمي������ة لل�سيطان اأكرث م������ن بودلري«

ال�سيطان يبدو الكائن الكلي املعرفة املطمئن 

الذي يهدئ القلق وير�سي الرغبات، واملالك 

النوراين الذي يعيد ال������ذات اإىل الم�سوؤولية 

الطفولة.كم������ا يبدو يف »تراتي������ل �سيطانية« 

كمالك عل������م وظيفته الرئي�سي������ة �سفاء قلق 

الكائنات ال�سعيفة... هذا ال�سيطان هوقادر 

-ح�سب بودل������ري- على اختال�������س ال�سفات 

لهية وهذا ما يف�رص ال�سيق الذي ن�سعر به  االإ

اأمام تراتيل �سيطانية:

آه يا اإبلي�ش ترحم بي وبعذاباتي الطويلة »ا

ر�ش الغنية اأنت الذي علم باأي زاوية من االأ

)�3(
اهلل الغيور يخفي اجلواهر البهية«

لي�س لل�رص عن������د بودلري وج������وداً خا�ساً 

وم�ستق������ال، ولكنه مرتب������ط بنقي�سه الكمال 

على للجمال،  فالطوين احلديث للمثل االأ االأ

والتكت�سب قيمة ال�رص معنى اإال بانزياحها مع 

مل عن عامل ينظر اإليه من خالل وعي حاد  االأ

لل�ساع������ر جتاه عامل اجلواه������ر، والذي ي�سكل 

الهدف الوحيد والفريد للبحث البودلريي. اإن 

ال�رص البودلريي اليتعار�س اإذاً اإال يف الظاهر 

على للجمال، اإن املاأ�ساة احلميمية  مع املثل االأ

لكتاب »اأزاهري ال�رص« تكمن يف اأن ال�رص لي�س 

دراك اجلمال. اإن  �سوى مرحلة �رصوري������ة الإ

عن������وان الدي������وان ذي الطبيع������ة التناق�سية 

أزاه������ري ال�رص« هو الرمز امل�سطرب واملقلق  »ا

لهذا اجلمال املوؤمل، ال�سام، ولكن اجلوهري، 

كرث عمق������ا للبحث  وال������ذي ه������و اله������دف االأ

البودلريي، اإنه بحث فل�سفي، بالتاأكيد، ولكن 

قبل كل �سيء جمايل �رصف... اليوجد جمال 

غ������ري منحدر من الف�سيحة التي ي�سكل ال�رص 

أ�سا�سه������ا. هذا ال�رص البودل������ريي يكت�سب اإذا  ا

ق������ل داللتني متناق�ست������ني: فهو من  على االأ

جان������ب يتناق�س م������ع اجلمال ال������ذي ي�سكل 

م������ادة مكونة له من جان������ب اآخر. ينجم هذا 

ال�رص من ال�ساأم احل�س������ي الع�سبي والنف�سي 
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املقي������ت، هذا الغط������اء الثقيل ال������ذي يقيد 

وي�س������ل حركة ال�ساعر ومينع������ه من الو�سول 

على، اإنه اأوال اإح�سا�س باالختناق  اإىل املثل االأ

والتعب واال�سطهاد تفر�سه م�ساهد الطبيعة 

الفا�س������دة ال�سيقة كزنزان������ة. يرى بودلري اأن 

�سلية يف  أث������ر اخلطيئة االأ هذا ال�سجر هو ا

قل������ب الكائ������ن الب�رصي،العالم������ة الفا�سحة 

لل�سيطان: 

»وكل الوحو�ش التي تزجمر وتدمدم وتزحف

�سنة الو�سيعة داخل نفو�سنا االآ

هناك واحد هو اأ�سدها دمامة وخبثا وجنا�سة

وهو، واإن كان قليل احلراك �سعيف ال�سوت

ر�ش  م�ستعد بجولة واحدة اأن ي�سنع من االأ

اأنقا�سا

وبتثاوؤبة واحدة اأن يبتلع العامل

اإنه ال�سجر الذي يحلم بامل�سنقة وهو يدخن 

نرجيلته

ويف عينيه تلمع دمعة الاإرادية

اأنت تعرفه اأيها القارئ، هذا الغول الناعم

اأيها القارئ املرائي -يا �سبيهي- يا اأخي«

)�4(
)اإىل القارئ(

ه������ذا ال�ساأم، هذه الق������وة املقيدة �ستدفع 

ال�ساع������ر اإىل خلق اجلمال حم������اوال الهروب 

باأي ثمن من ال�سكون املر للواقع. هذا ال�ساأم 

على هو يف الوقت  الذي يتناق�س مع املثل االأ

أ�سا�س������ه اجلوهري. اإن امل�سدر  ذاته جذره وا

ول لل�������رص البودلريي رمبا يكون ذلك الذي  االأ

يولد من وعي الزم������ن: اجلمال خالد بينما 

ال�ساع������ر لي�س �س������وى حلاء حلم ف������ان، لذا 

م�ساك بع������امل منعتق من  ي�سع������ى بودل������ري لالإ

أية �سلطة للزم������ن، وحيث اجلواهر وحدها  ا

هي الع������زاء الذي ي�سمح له مبح������اذاة املثل 

عل������ى للجمال. ي�سعى بودلري اإىل خلق عامل  االأ

من العدم، عامل مث������ايل. وهكذا يتجابه بقوة 

ر�سي ال������ذي ي�سكنه ال�ساأم  عامل������ني: العامل االأ

وال�سيطان ورذائ������ل اجل�سد الذي يغو�س يف 

خ�س������ام مع الزمن، والعامل العلوي عامل الفكر 

على للجمال،  والروح الذي ي�سكنه املث������ل االأ

ويبقى ال�ساعر اجل�������رص الوا�سل بني عاملني 

بال�رصورة  متناق�س������ني ولكنهما متج������ذران 

ببع�سهم������ا البع�س. اإن ال�������رص الذي هو من 

ر�سي ي�ستعري بقوة �سبغة  نوع هذا الع������امل االأ

زماني������ة. اإن الزمن الذي مي������ر يتاخم ب�سكل 

ق�سى  مفارق ال�سكون والع������دم وهو العدو االأ

لبودل������ري. يف ق�سيدة »اجلمال« يقدم بودلري 

نثوي،  روؤية كال�سيكية جّداً ع������ن اجلمال االأ

اإنه يحجر اجلم������ال اإذ يعر�سه ب�سورة �سنم 

يعني ب�سورة ج�سد �ساكن وبارد،:

»اأيها النا�ش الفانون

اأنا جميلة جمال حلم من حجر

ونهداي اللذان مل ي�سلم اأحد من عذابهما

خلقا ليلهما ال�ساعر حبا خالدا و�سمتا

ك�سمت املادة اخلر�ساء
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اإين اأجل�ش على عر�ش ال�سماء

)��(
كاأبي هول غام�ش«

بينما نراه يف ق�سي������دة »ن�سيد اجلمال«  

يقدم لنا �سورة اأخرى تثري اال�سطراب، يهدم 

م������ن خاللها القيم التقليدي������ة للجمال، هذا 

اجلمال يف �سورته املتناق�سة يجعل »البطل 

جبان������ا« و»الطفل �سجاعا« فاأفعاله التخ�سع 

ي منطق خا�������س؛ هذا اجلم������ال القا�سي  الأ

يرتبط يف الواق������ع بعمق باملوت، فهو يحتقر 

ن�سانية:  االإ

»كل �سيء يف الكون طوع بنان

 )��(
لك من دون اأن يطالك ثاأر«.

كرث قوة دون �سك ذلك  وتبدو املفارقة االأ

التقارب بني اجلمال واملخيف العمالق.. اإن 

كلمة »عمالقا« ت�سف������ي على اجلمال �سفة 

اخلروج على املعايري:   

»يا جماال! يا اأيها امل�سخ عملقا

)��(
خميفا و�ساذجا يف الطوية!«

 هذا اجلمال ين������زاح جذريا عن اخلري، 

وعل������م اجلم������ال ينف�سل ب�س������كل وا�سح عن 

االأخالق.م������ا يهم يف البح������ث البودلريي هو 

اإبداع اجلمال وخلوده. ملاذا االن�سغال اإذا باأية 

اأخالقية يف الفن؟ لق������د تبنى بودلري نظرية 

الفن للفن التي جترد الفن من اأي مالب�سات 

أيديولوجية(،  أو ديني������ة )ا أو فل�سفية ا فكري������ة ا

وتن�س������د م������ن الفن الف������ن فق������ط واجلمال. 

دب من  ويزعمون اأن هدفهم هو تخلي�س االأ

دب يجب اأن  الغائي������ة والنفعية. ويرون اأن االأ

أية قيمة ميكن اأن يحتويه الكالم  يتحرر من ا

اإال قيمة اجلمال، ويج������ب اأال ينظر فيه اإىل 

أو قيم نفعية، فلي�س  أو دينية ا معاي������ري خلقية ا

دب اأن يخ������دم االأخالق، اإنه هدف  مهمة االأ

وغاي������ة يف حد ذاته. ولع بودلري اإذاً باجلمال 

أراده م�ستق������ال ومتح������ررا م������ن كل ارتباط  وا

مبفاهي������م اخلري وال�رص، واعت������رب يف ر�سالته 

املوجهة اإىل حمامي الدفاع يف ق�سية ديوانه 

اأن الفن منف�سل عن االأخالق: »هناك نوعان 

يجابية  من االأخالق. هناك اأوال االأخالق االإ

والعملية والتي يجب على اجلميع اخل�سوع 

أي�سا اأخ������الق الفن. هذه  له������ا« ولكن هناك ا

االأخالق هي �سيء اأخ������ر كليا، ومنذ بدايات 

أي�ساً  أثبتت ذلك »هناك ا العامل، ف������اإن الفنون ا

أن������واع م������ن »احلريات« هن������اك حرية  عدة ا

أي�س������ا احلرية املقيدة  »العبقري������ة«. وهناك ا

)18(
جّداً للعابثني«.

أة ووقاحة   لق������د خ������رج بودلري بكل ج������را

على اخلط املاألوف لع�������رصه، فم�س وانتهك 

وكان  والديني������ة...  االجتماعية  املحرم������ات 

يتح������دى ب�سلوك������ه كل م������ن حوله..ويتباهى 

ويتفاخر اأن ينظر اإليه كفاجر... ويف اإحدى 

أم������ه يف 9 مت������وز 1857 يقول  ر�سائل������ه اإىل ا

داب  بودل������ري: »تعلم������ني اأين ما اعت������ربت االآ
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والفن������ون يف ي������وم اإال ك������ذات ه������دف خارج 

خ������الق، واأن ح�سب������ي الت�سور  ع������ن حكم االأ

وال�سياغة. لكن الكتاب الذي عنوانه »اأزهار 

ال�رص« على كل مافيه يت�سم كما ترين بجمال 

مكفهر جفي فقد �سنع ب�������رصواة وداأب. ثم 

كيدة هو يف كل  اإن ال�ساه������د على قيمت������ه االأ

مايتقول عنه من �سوء. فالكتاب ميالأ النا�س 

بداع  بالغيظ. لقد جحدوين كل �سيء: روح االإ

�ستهني  وحتى معرفة اللغة الفرن�سية. واإين الأ

بكل هوؤالء احلمقى واأعلم اأن املجلد مبزاياه 

وعيوب������ه �سيو�سع لنف�سه يف حافظة اجلمهور 

 ويف 18 �سب������اط 1866، 
)19(

املثق������ف )...(«

أن�سيل �رصخة  أراد بودلري اأن ي�سم������ع و�سيه ا ا

قلب������ه املهان فجهر قائال: »هل يلزم اأن اأقول 

لك، لك اأنت ال������ذي مل تفطن لذلك اأكرث من 

خرين، اأين يف هذا الكتاب الفظيع اأودعت  االآ

كل قلبي، كل حمبتي، كل اإمياين )مموها(، كل 

بغ�سائي؟ مع العلم باأين �ساأكتب نقي�س ذلك 

أنه كتاب فن �رصف،  و�ساأق�سم بكل مقد�ساتي ا

كتاب خزعبلة )...(« كما بعث بودلري ر�سالة 

أي�س������ا يف كانون الثاين 1861 يقول  اإىل اأمه ا

فيها: »)...( هذا الكتاب �سيبقى كدليل على 

�سياء«... وعن  ا�ستكراه������ي ومقتي جلميع االأ

بداع يقول بودلري يف  فائ������دة الفن و�رصوط االإ

مقال عن »امل�رصحيات والروايات املحت�سمة«: 

نه الفن.  »هل الفن مفي������د؟- نعم- ملاذا؟- الأ

هل من فن مف�سد؟-نعم اإنه ذلك الذي ي�سو�س 

اأو�ساع احلياة. الرذيلة مغرية، يجب ت�سويرها 

مغرية؛ لكنها جتر معها اأدواء واآالما غريبة. 

 ويغ�سب بودلري يف »قلبي 
)20(

يجب و�سفه������ا.

املعرى« من املكافاآت التي يعد بها هذا الفن 

املفيد، والتي »ت�سجع ال�سخافة والرثاء«: »كل 

اأغبياء الربجوازية الذين ال ينفكون يلفظون 

كلم������ات« الاأخالقي، ال اأخالقي������ة، اأخالقية 

يف الفن »وباله������ات اأخرى يذكرونني »بلويز 

فيلديو«، املوم�س بخم�سة فرنكات، التي، اإذ 

رافقتني مرة عل������ى متحف »اللوفر« ومل تكن 

دخلت������ه قبال، اأخذت حتم������ر وتغطي وجهها 

وت�ساألني وهي جترين من كمي يف كل حلظة 

اأمام التماثيل واللوحات اخلالدة كيف ميكن 

اأن تعر�������س علنا مثل تلك املناظ������ر املنافية 

)21(
للح�سمة«.

املراأة:

- تظهر امل������راأة يف معظم كتابات بودلري  

داة املتميزة بني يدي ال�سيطان وم�سيدته    االآ

ن قوام فتنته������ا اجل�سد امللتهب  املف�سل������ة الأ

والفائز بال�سهوة...

وكم������ا ي�سع������ى بودلري اإىل تغي������ري ال�رصط 

ن�ساين من خالل حترير رغبات اجل�سد...  االإ

وه������ذا مظهر من مظاه������ر حداثته ال�سعرية 

نه كان يعتقد  املنحطة التي كان يفتخر بها الأ

أنه يدافع عن اجلمال ويرتفع  اعتقادا جازما ا
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ب������ه نحو عامل املثال وي�ستغ������رق فيه ا�ستغراق 

املتبتل يف عبادته البل اأكرث... وبهذا ال�سكل 

يثور ويغري، م�سطدما مبا يخالف قيمه وروؤاه 

الرمزية، معتربا نف�سه بطال ثوريا خمل�سا من 

دن�س الواق������ع و�سلبياته. ويوجه الفن واحلب 

ن�سان، وبهذا  اجلن�سي نحو التحرير العام لالإ

ال�سكل يوؤ�س�س فل�سف������ة الوجود التي يحاول 

فيها حتقيق ذاته من خ������الل القوة ال�رصفة 

يرو�������س البدائي - لالنطالق������ة احليوية لالإ

ح�سب املنظور النيت�س������وي- الذي يعتقد اأن 

التخل�������س من ال�سعف ال يت������م اإال با�ستعادة 

الطاق������ة احليوي������ة البدائية: »الب������ل اإىل ما 

ن�سان عل������ى الغريزة اأي،  هو �سابق عن������د االإ

وىل،  »احلاج������ة« و»الرغب������ة« يف متتماتها االأ

وىل  أو اأي�سا وبتعبري اأدق خلجات اجل�سد االأ ا

يف اندفاعاته العفوية التي جتعله ينزع نحو 

خ������ر حيث يجد اكتمال������ه يف اللذة  ج�سد االآ

هذه »الفورة االنفعالية« التبايل 
 )22(

اجلن�سية«

باملقد�س والتلتفت اإليه. وهكذا ميكن القول 

اإن الكتاب������ة ال�سعرية ت�سكل عند بودلري منط 

تعوي�س خا�س حترره بو�ساطة طاقة الرغبة 

التي تتحول اإىل طاقة اإبداعية. مادام بودلري 

قطع كل توا�سل مع االأخالق فلقد اأعلن وتبنى 

عالنية و�رصاحة �سلوك االنحراف وال�سذوذ 

ب������داع والتحديث..  حتت ا�س������م اجلديد واالإ

وبالتايل قطع كل توا�سل مع احلقيقة املتعالية 

وىل. عامله تخيلي واهم الياأتي  اأي املعرفة االأ

من �سيء واليقود اإىل �سيء �سوى اإىل فو�سى 

خالق������ي. لقد هدم  التدم������ري الفك������ري واالأ

بودلري اجل�س������د باإغراقه يف اللذة واخلطيئة 

واالبتذال وبالعودة اإىل ديوني�سو�س.

أة بالن�سبة لبودلري كائن توفيقي: فهي  املرا

تكت�سب ال������دور املزدوج للقرب������ان ال�سهواين 

على للجمال، وه������ي �سلة و�سل  وللمث������ل االأ

أ علي������ه الف�ساد  بني ع������امل الزمن ال������ذي طرا

واخلا�سع لل�������رص كما يظهر لنا ذلك جليا يف 

واحدة م������ن اأجمل ق�سائ������د بودلري »جيفة« 

أة  وتعايل جمال العامل الالزمني للجواهر املرا

هي تلك التي يقول لها بودلري: »اإين اأكرهِك 

نها حتم������ل بداخلها  بق������در ما اأحب������ك«... الأ

التوفيق بني اجلمال والرذيلة. وبهذا ال�سكل 

فه������ي اأي�ساً غارقة يف ال�ساأم والكاآبة.. ي�سعر 

بودل������ري ب�سهوة ظاه������رة يف ت�سوي������ر ج�سد 

أة املتحلل املتعفن واأحيان������اً ب�سور ذات  امل������را

واقعي������ة م�سبوغة بذوق �سي������ئ ترتكز على 

اجلم������ع غري املاألوف ب������ني الرعب واجلمال، 

وهذا ماجنده وا�سح������اً يف ق�سيدة »جيفة« 

حي������ث ي�سور ال�ساعر جث������ة كريهة متف�سخة 

أة حينم������ا تفقد �سحرها  عرب فيها ع������ن املرا

عند املوت ويذوي جماله������ا دون اأن ت�ستثمر 

يف املتع������ة والن�سوة والل������ذة اجل�سدية... لقد 

أة احلديثة« يف ق�سائده،  اأدرج بودلري »امل������را

نثى- املت�سكعة« راأى بودلري  هذه املوم�س »االأ
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املت�سكع »ذاته املت�سكع������ة« فيها، و»لقد �سبق 

بودلري غوغان يف ر�سم هذه احلياة البدائية، 

بل يف تركيز �سعره عل������ى مو�سوعات اأخرى 

م������ن �سميم احلياة احلديثة  كانت مهملة يف 

أو  وىل حياة البغي ا ال�ساب������ق وهي بالدرجة االأ

املوم�س.. وبودلري اب������ن مدينة باري�س اأواخر 

القرن التا�سع ع�رص، وقد عا�س فعاًل مع هذه 

)23(
الفئة من النا�س وخربها«.

وميك������ن للمرء اأن ي�س������األ نف�سه فيما اإذا 

مل يك������ن يف اأ�سل اخلل������ق البودلريي فردو�سا 

مفقودا م������ا، والذي قد ي�سع������ى البحث عن 

داة  اجلم������ال بتكوين������ه جوهريا بو�ساط������ة االأ

كرث قوة اأال وهي الفعل ال�سعري. و�سيكون  االأ

�سا�سية ال�ستخدام ال�رص  ه������ذا اأحد النتائج االأ

م������ن قبل بودلري، كل مايف الطبيعة اإن مل يعاد 

خلق������ه با�سطناعي������ة العمل ال�سع������ري يبقى 

مفق������وداً ومتجها نحو هاوي������ة غريبة يكون 

ن�سان  ال�سيط������ان حا�رصا فيها. وهك������ذا، فاالإ

بذاته حتت نري الزمن ورذائله خا�سع لل�رص. 

وما ي�سم������ر بو�سوح واقع������ة اأن روؤية بودلري 

أو  أم������ام اأي مفه������وم اأخالقي ا للع������امل ت�سمد ا

الاأخالق������ي مادام يخ�سع لفع������ل �سعري. اإن 

ا�سطناعية العمل ال�سعري وحدها ت�ستطيع 

اأن تق������ود ال�ساعر اإىل اإع������ادة خلق الفردو�س 

املفق������ود، والق�سي������دة هي فردو�������س مفقود 

م�ستع������اد وب�س������كل جوه������ري، واجلمال هو 

م�س������در خلودها. اإن ه������ذه الطريقة لت�سور 

اخللق وال������ذي يحمل بال�������رصورة جانباً من 

الف�سيحة يف الفعل ال�سعري كان رائجاً جداً 

يف الن�سف الثاين م������ن القرن التا�سع ع�رص؛ 

�سا�سية  أي�ساً اأح������د املكون������ات االأ و�سيك������ون ا

للحرك������ة االنحطاطي������ة والت������ي كان بودلري 

واحداً من رّوادها الطليعيني... لقد اأعجب 

مريكي اإدغار اآالن بو غاية  بودلري بال�ساعر االأ

عجاب. »وكان مفتونا« بعبقرية بو النادرة،  االإ

وانغما�سه الالحم������دود باحلزن، وا�ستك�سافه 

�سخ�سيات »نا�������زة« بنف�سها بحيث اأن حالة 

التوتر ب������ني »عقولها واأع�سابها« متزقها اإىل 

أ�س������الء يف نهاية املط������اف. وميكن القول اإن  ا

كرث اخت�ساراً بدءاً  بودلري »يق������دم الطريق االأ

من ق�س�������س االنحراف الفظ عن������د بو اإىل 

التعبري االنحطاطي حلالة ال�سجر احلديثة 

)...(«. هذا االنحراف ي�سيطر �سبحه »على 

وروبيني  االأ الكت������اب االنحطاطي������ني  عم������ل 

)ال������ذي يظل فيه بو ن�س������رياً اأمريكياً فريداً 

�سا�سية، بني  موؤيداً له( كتجل حلالة التوتر االأ

املتاأنق وترفع������ه البطويل عن احلياة اليومية 

من ناحية،وا�ستحواذه اجل�سم الب�رصي املادي 

 
)24(

كمادة للزمن والفناء من ناحية اأخرى«.

اإن الزم������ن اجلديد لعلم اجلمال الب�رصي 

يتحرر ب�سكل جوهري اأمام التيارات ال�سابقة 

-الربنا�سي������ة والرومان�سية ب�سكل خا�س- من 

النف�س الغنائ������ي الرثائي ال������ذي كان يحكم 
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املدار�س الكال�سيكية وذلك من خالل التهتك 

عم������اق الديونيزي�سي������ة. وت�سبح  والنداء لالأ

ب������داع ذاتها، اإبداع  اال�سطناعي������ة وظيفة االإ

أ�سا�س������ي، واإذا منظم وموجه  اإن�س������اين ب�سكل ا

ين������زع نحو الكمال اجلم������ايل... وعلى غرار 

أو كت������اف مريب������و وجان ل������وران وهوي�سمانز  ا

أو�س������كار وايلد والر�سام غو�ستاف مورو يرد  وا

بودلري على كل ه������وؤالء الذين يظنون اأن من 

واجب اخلل������ق الفني اأن ميثل الطبيعة فقط 

أنه من غري املفيد وممل متثيل  قائ������ال: »اأرى ا

نه ال�سيء مما هو موجود كان  ماهو كائن، الأ

ير�سيني. اإن الطبيعة قبيحة، واأف�سل م�سوخ 

خي������ايل على ابت������ذال املو�سوعي������ة«. وهكذا 

ف������اإن كل فع������ل خلق �سعري ه������و على طرف 

نقي�س مع الواقع، وم������ع الفردو�س املفقود، 

ومع ال�سيط������ان. اإن البح������ث البودلريي عن 

اجلمال اجلوهري رمبا يكون نوعا من الثورة 

ال�سيطاني������ة املزدوج������ة... ن�ستطيع اأن نتكلم 

فعليا عن مهمة روحنة العامل من قبل بودلري 

الت������ي ينت�سب ال�رص واقف������ا ب�رصاوة �سدها. 

خريين يف ق�سي������دة »العدو«  اإن البيت������ني االأ

أو  ميك������ن اأن ي�سريا ب�سكل المبايل اإىل الزمن ا

ال�سيطان: 

»والعدو الغام�ش الذي ينه�ش قلوبنا،

)��(
على دمنا امل�سفوح ينمو ويقوى«

 اإن حتال������ف ال�ساعر م������ع ال�سيطان قد 

يكون ح������ال ممكن������ا، ولكن قد ي������رتك املثل 

عل������ى للجمال وللخلق جانبا، ويعود ب�سكل  االأ

فظيع ليجفف نف�سه يف جماالت الزمن الذي 

مير يف م�ستنق������ع الرذائل وال�ساأم. اإن امليثاق 

ال�سيط������اين ي�سب������ه بقوة امليث������اق املعقود مع 

فيون واحل�سي�س... بيد اأن بودلري الميكنه  االأ

ن الواقع الي�سبع ظماأ  �سوى اخل�سوع لل�رص الأ

و�سه������وة اجلمال. فالواقع يج������ب اأن يخ�سع 

على  ع������ادة اخللق ال�سعري ولق������وة املثل االأ الإ

للجم������ال، هذا اجلم������ال الكل������ي القدرة هو 

جم������ال �سيطاين، اإنه �������رص، هاج�س اليتوقف 

أنه ينبثق دائما  ال�ساعر عن �سوؤاله، ويب������دو ا

من عمق مظلم )»�سم������اء عميقة«، »هاوية«، 

»جل������ة �س������وداء«(، وه������ذا ي�س������ري اإىل من�سئه 

الغام�������س الذي يتاأرجح ب������ني اخلري وال�رص: 

نظرته جهنمية واإلهية ت�سكب ب�سكل غام�س 

ح�سان واجلرمية، هذه الطبيعة املزدوجة  االإ

واملتناق�سة متثل عام������ل ا�سطراب وفو�سى 

وته������دم القي������م التقليدية. زد عل������ى ذلك اأن 

أفع������ال اجلمال ال تلتزم ب������اأي منطق خا�س  ا

�س������وى منطق الن������زوات... اإن �سلطة جاذبية 

هذا اجلمال تذهب -ح�سب بودلري- اإىل حد 

اإخ�ساع القدر: 

اأذي��ا خلف  م��ن  ت�سر  كلب  »مثل 

 
)��(

ق����دار،«  االأ ه��ي  م�سحورة  ل��ك 

هذا اجلم������ال ال�س������ادي ال������ذي يخ�سع 
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قدار« يجعل من ال�ساعر عبده و�سحيته  »االأ

ويحل عليه اللعنة ويجلب له املوت: 

»وت������رى ال��ع��ا���س��ق امل���ه���دم ي��ل��وي

يف ح��ن��ان ع��ل��ى امل��ل��ي��ح��ة، ح��ال،

مثلما امليت التليف مي�ش اجلدر

)��(
دالل« ب����ف����رط  ق������ربه  م�����ن 

هذا اجلمع غري املاألوف للرعب واجلمال 

هو اإحدى �سم������ات احلداثة البودلريية. هذا 

اجلم������ال الذي يعن������ي الفن ميث������ل بالن�سبة 

لل�ساع������ر هروب������ا حيث يحيي في������ه اجلمال 

عل������ى، وحيث ياأمل  ك�س������كل مف�سل للمثل االأ

أبواب الالمتناهي  ال�ساعر منه اأن يفت������ح له ا

ويك�سف له اجلديد. اإن وظيفة الفن ت�سعيد 

الواقع وال�سمو به.

ولقد ا�ستبعد البحث البودلريي االأخالق 

وجمع وعي الزمن وال�������رص، ومل يعد له �سوى 

اخلل������ق ال�سعري ليتج������اوز ال�س������اأم واحلياة 

اليومية الرتيبة اململة واملوت وال�رص وب�ساعات 

الكون نحو اأفاق بعي������دة التروى...ومل يوجد 

ال�رص اأخريا اإال لي�ساع������د ال�ساعر على وعي 

ح������دوده وثق������ل ج�سمه، ولق������د حوله الوعي 

احلاد للزمن الذي كان انحدر منه اإىل بحث 

قا�س وقدري عن اجلمال:

وان،  آن االآ »اأّيها املوت، اأّيها القبطان العجوز، ا

لرنفع املر�ساة! 

هذا البلد ي�سجرنا، اأيها املوت! فلُنقلع!

اإن كان ال�سماء والبحر �سوداوين كاملداد، 

�سعة!  فقلوبنا التي عرفتها مفعمٌة باالأ

❁    ❁    ❁

ك لنتقوى!  �سب لنا �ُسمَّ

نريُد كومة من هذه النار ت�سعل العقل،  

لنغو�ش يف اأعماق اللجة، جحيمًا اأو جّنة، ما هم!  

اإىل اأعماق املجهول لنكت�سف اجلديد! «

❁    ❁    ❁

)��(
»ال�سفر«

لقد اخت������ار بودلري طريق امل������وت ج�رصاً 

للعبور نحو عامل اآخر قد يكون اأجمل واأرحب 

م������ن هذا العامل املادي ال������ذي يريد االنت�سار 

أدار بودلري وعن �سابق عمد  علي������ه؟؟!!. لقد ا

ظه������ره لع�رصه، وتبنى احلداثة التي اعتربها 

بدي واملوؤقت«...  »نقطة التقاطع ماب������ني االأ

يحتل دي������وان »اأزاهري ال�������رص« مكان حمرك 

وباع������ث للحداث������ة، تل������ك اجلمالي������ة الفنية 

وال�سعري������ة. فه������ذه احلداث������ة التع������رف يف 

القطيعة كما يف الطليعة ولكن يف االعرتاف 

أراد بودلري من خالل هذه احلداثة  بالتقليد.. ا

ن�سانية املجردة،  اإماطة اللثام عن احلقيقة االإ

قنعة والكذب التي  ورف�س ب�سكل مطلق كل االأ

زعزع������ت ثقته بهذا الوج������ود الكابح جلماح 

خيال الفنان املنب������وذ... املنطلق للبحث عن 

اجلمال املحرم. كفر بودلري بالعقل وبالنظم 
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االجتماعي������ة.. وفتح بانحراف������ه الباب اأمام 

كل من ت�سول ل������ه نف�سه االعتداء على القيم 

الفا�سلة... لقد �سار خلف اأوهامه وت�سوراته 

ألغت  ال�ساذة املنحرفة واأفكاره املري�سة التي ا

�سخ�سيت������ه و�سعاراته العقيم������ة التي تنادي 

-حتت ا�س������م احلرية- بالرف�������س والتجاوز 

والقطيعة والث������ورة... ال�س������يء ي�سكل عنده 

مرجعا اأو قدا�سة، فهو يجنح يف حداثته اإىل 

�رصاف والالمعقولية.. لديه اإح�سا�س دائم  االإ

ح�سا�س  بالنهاية وبال�رص وباالنحطاط.. هذا االإ

يتحك������م يف خميلت������ه وينت������ج ب�س������كل طبيعي 

جت�سي������دات مو�سوعية فجة تنعك�س بدورها 

خارجيا يف �سيغة �سطط و�رصور... لقد اعترب 

�سالة تكمن يف التحرر من كل  بودل������ري اأن االأ

كادميية..  القيود االجتماعي������ة والدينية واالأ

واعترب اأن احلرية املن�سودة لفنه هي ال�سمانة 

�سيل.. ولهذا تعترب  كيدة للعم������ل الفني االأ االأ

حركته ثورة لك�رص القيد وفك براثن التقاليد 

واإر�ساله اإىل ف�ساء املتخيل احلر الذي يقراأ 

فيه املقد�س بعيدا ع������ن كل توجيه ومن�ساقا 

وراء الت�س������ورات الذاتية الت������ي تتلخ�س يف 

نف������ي املوروث.. هذا الفك������ر الفرداين �سعى 

اإىل بناء منظومات فكرية تنح�رص يف حدود 

اإدراكه الف������ردي وت�سوراته واأوهامه وحريته 

أم������ام الوجود... مل جتلب  أم������ام ذاته اأوال ثم ا ا

أة وتاأليه ال�سيطان لبودلري  احلداثة وحب املرا

�سوى التعا�سة وال�سقاء...مل يثبت بودلري عند 

أو  أو اأخالقية ا أو �سعري������ة ا أدبية ا أي������ة حقيقة ا ا

فل�سفي������ة، لقد رف�س الواقع ولكنه يف الوقت 

أراد اأن يعرب عنه بكل ب�ساعته ورعبه..  ذات������ه ا

هدف بودلري يف م�رصوعه ال�سعري اإىل ت�سوير 

وت�رصيح ال�رص للك�سف عن جتلياته ومظاهره 

-كما زعم- لكي يتحا�ساه النا�س ولكنه غرق 

فيه. كان بودل������ري اأديب التناق�سات بامتياز، 

�س������كال  االأ اإىل  انحي������ازه  »يف  تقدمي������ا  كان 

املج������ددة يف املو�سيق������ى والر�س������م، ومدافعاً 

ب�رصا�سة عن التحرر من القواعد االأخالقية 

والتحلل من القيم الدينية، وعدوا للتقدم يف 

الوقت ذاته!« وكان قلقا با�ستمرار من جمود 

ن�سانية وخائفا من تقدم الهجوم  العاطفة االإ

أدار ظهره لفكرة التقدم  ال�سناعي.. ولق������د ا

التي �سادت يف القرن التا�سع ع�رص، وبدال من 

»اأن يبعده موقفه اجلريء هذا عن كل ماهو 

أتاح له على العك�س من ذلك  حديث وجديد، ا

اأن يتبنى احلداثة وينظر لها«.
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وائل م�ؤ�س�سي حركة التفك������ر املادي مبعناه  يعت������ر الفال�سفة الي�ن������ان الأ

العلمي الفيزيقي، ويع�د له������ذه الفل�سفة الف�سل بانطالقها البدئي من املادة 

أنها ت�سكل قفزة  ألغاز الطبيعة، واإن بدت نظرتهم مت�ا�سعة اإل ا لتف�سر ق�ى وا

مر الذي مل  ن�س������ان للعامل من خالل املادة نف�سها الأ جب������ارة يف حماولت تتبع الإ

خرى. يكن وا�سحاً يف املجتمعات الأ

باحث من �صورية. ❁❁

ò

علم الطبيعة 

يف الفل�سفة اليونانية

معاذ قنرب

❁
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فقد متيزت هذه الفل�شفة وب�شكل خا�ص 

يف حلتها الهلن�شتية بالنزعة التجريبية حيث 

أمث������ال اإراتو�شتني  جند علم������اء هلن�شتي������ني ا

أ�ش�شاً  وا�شرتاب������ون وبطليمو�ص قد و�شع������وا ا

منهجي������ة للبح������ث العلمي ال������ذي غلب على 

الفكر اليوناين طيلة تربعه على منارة الفكر 

العاملي،كذلك فعل قبلهما اأر�شطو الذي وقف 

على احلد الفا�ش������ل بني الثقافتني اليونانية 

والهلن�شتية وقد ا�شتطاع اأن يحول قوة الفكر 

غريقي اإىل ن�شق متما�شك منطقي  الفل�شفي الإ

وقد قدر لهذا الن�شق اأن ميار�ص تاأثرياً هائاًل 

ألفي  عل������ى التفكري العلم������ي ومنهجياته ملدة ا

�شنة قادمة، ولعل ذلك التاأثري البالغ للفل�شفة 

أ�شا�شاً اإىل  اليوناني������ة على العلم خا�شة يعود ا

البني������ة املادي������ة للفكر اليون������اين وذلك يبدو 

وائل  فكار الفال�شفة اليونان الأ منذ تتبعنا لأ

التي حتتوي على ثروات مادية وا�شحة على 

الرغم م������ن الطابع الروح������اين امليتافيزيقي 

الذي تتلب�شه، فه������وؤلء الفال�شفة قد نظروا 

اإىل كل �ش������يء م������ن زاوية امل������ادة على الرغم 

م������ن اأن ت�شورهم كان خمتلط������اً على اعتبار 

اأن العنا�������ر التي قالوا به������ا كمبادئ مكونة 

للعامل الطبيع������ي كانت عندهم عنا�ر مادية 

وروحي������ة معاً. وهو ما �شنح������اول درا�شته يف 

ال�شفحات التالية.

اليونان  الفل�سفة  عند  الطبيعة 

قبل �سقراط: 

ول املعروف  أنا من الفيل�سوف االأ واإذا بدا

عند اليونان وهو طالي�������س فاإننا جند عنده 

اإرها�سات لفك������ر مادي فل�سفي حيث رف�س 

التف�س������ري امليتافيزيق������ي للع������امل ال�سائ������د يف 

واليونانية  والبابلية  امل�رصي������ة  امليثولوجيات 

حماوالً تقدمي مفهوم مادي جديد للعامل جاعاًل 

وىل التي  من املاء جوهراً للعامل، فهي املادة االأ

ن�ساأ عنها العامل املادي، من ذلك املنطلق نعترب 

يونية املادية يف  طالي�������س موؤ�س�س الفل�سفة االأ

العامل اليوناين موؤك������داً على اأن كل العمليات 

يف الطبيع������ة تتخل�������س يف خلخل������ة امل������ادة 

وتكاثفه������ا، تلك املادة الت������ي اعتربها ماهية 

متحدة وموحدة للعامل وميثلها املاء، وقد زعم 

اأر�سطو فيما بعد اأن طالي�س ن�سب الروحانية 

ج�س������ام املادية اجلام������دة م�ستنداً اإىل  اإىل االأ

املغناطي�������س والكهرباء حيث راأى طالي�س اأن 

الروح هي م�س������در احلركة يف الطبيعة تلك 

ال������روح هي تعبري اأويل عن مفهوم الطاقة يف 

العامل، ولعل جناح طالي�س العلمي يف ميدان 

الفل������ك والهند�س������ة املغناطي�سية قد �ساعف 

أّول عامل  مطامعه الفكرية، فهو من حيث اإنه ا

يف الع������امل الغربي قد �سب������ق مذهب التفاوؤل 

املتط������رف الذي �ساد لدى علماء الطبيعة يف 
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الع�رص الفكتوري، فلم يقنع بتعقيل الهند�سة 

أراد اأن يف�������رّص العامل نف�سه، ال  العملية، ب������ل ا

كم������ا يفعل ال�سبيانيون م������ن ال�سابقني عليه 

بااللتجاء اإىل اخلرافات، ب������ل ب�سيغ ح�سية 

أّول   وبذلك يكون طالي�س ا
)1(

ميكن حتقيقه������ا

مفكر �سعى اإىل تف�سري طبيعة املادة بانطالقه 

من املادة ذاتها، وما مييز فكرته تلك ويعطيها 

طابعها املادي مقارنة بامليثولوجيات ال�سابقة 

أنها  الت������ي انطلقت من املاء كاأ�سل للعامل هي ا

دّعمت عنده بالدليل العقلي فقال باأن النبات 

أ الرطوبة  واحليوان يتغذيان بالرطوبة ومبدا

هو املاء، وم������ا منه يتغذى ال�سيء فهو يتكون 

من������ه بال�رصورة، ث������م اأن النب������ات واحليوان 

يولدان من الرطوبة، فاجلراثيم احلية رطبة 

وما منه يتك������ون ال�سيء فهو يتكون منه، وما 

ر�س  حوال ينطبق على االأ ي�ساهده يف هذه االأ

جمال، فاإنها خرج������ت من املاء و�سارت  باالإ

قر�س������اً طافي������اً على وجه جزي������رة كربى يف 

بح������ر عظيم وهي ت�ستمد م������ن هذا املحيط 

الالمتناه������ي العنا�رص الغازي������ة التي تفتقر 

�سياء. وقد ا�ستفاد  اإليها فاملاء هو اأ�س������ل االأ

أو باآخر م������ن املفاهيم التي  طالي�������س ب�سكل ا

اكت�سفته������ا احل�سارات ال�سابق������ة اآخذاً منها 

الطابع العلمي فقد تاأثر بالهند�سة الفرعونية 

ثبات جمموعة من احلقائق  والفلك البابلي الإ

أنه  العلمي������ة الفذة يف ع�رصه، حي������ث يُظن  ا

أثب������ت باأن قط������ر الدائرة ه������و اخلط الذي  ا

ين�سفه������ا واأن زاويتي قاعدة املثلث املت�ساوي 

ال�ساق������ني مت�ساويتان حي������ث اأمكن قيا�س اأي 

ظاهرة طبيعية مبا يف ذلك ال�سوء وال�سوت 

يف ف������راغ هند�سي حم�س، ومب������ا اأن طالي�س 

كان على اطالع على علوم ال�رصق القدمي يف 

باب������ل وم�رص وفينيقي������ة، )تعلم على يد كهنة 

م�������رص الريا�سيات والفل������ك(، فاإنه اعتماداً 

�سطوري-  عل������ى فلك ال�رصق ذي الطاب������ع االأ

ر�ساد  لكنه الناجح على امتداد قرون من االأ

الفلكية- ا�ستطاع اأن ير�سد التعاقب الدوري 

للخ�سوف والك�سوف، كم������ا ا�ستطاع اأن يتنباأ 

أيونيا ح�سب  بك�سوف ال�سم�س الذي وقع يف ا

أي������ار من العام  الفلكي������ني املعا�رصين يف 25ا

، ولع������ل اأف�سل ما جاء به الفكر 
)2(

585 ق.م

ول مرة  أنه اأدخل والأ الفل�سفي لطالي�������س هو ا

اأهمي������ة املعرفة اال�ستقرائي������ة للعامل كما قّدم 

مر  ّول مرة معارف تعتمد على الرباهني االأ الأ

الذي لعب دوراً يف التطور العلمي فيما بعد. 

حيث يق������ول يف حكمته »اأقدم ما يف الوجود 

�سياء هو  نه غري مولود، واأ�سل االأ له الأ هو االإ

�سياء هو املكان  له، واأكرب االأ نه خلق االإ العامل الأ

�سياء هي  أق������وى االأ نه يت�سع ل������كل �سيء، وا الأ

نها ت�س������ود على كل �سيء، واأحكم  احلتمية الأ

نه يك�سف عن كل �سيء،  احلكماء هو الزمن الأ

ابحث عن حكمة واح������دة واخرت واحداً من 

اخلريات«.
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وبعده جاء الفيل�س������وف اإنك�سمندر الذي 

أّول من كتب بحثاً عن الطبيعة باللغة  يعت������رب ا

غريقية متابعاً الت�س������ورات املادية ل�سلفه  االإ

معت������رباً اأن جوه������ر الوج������ود هو م������ادة غري 

حم������دودة وال متناهي������ة وعنها ن�س������اأت املواد 

أنه كان ماأخوذاً  اجلزئية املح�سوم������ة، ويبدو ا

�سي������اء املت�سادة من  بال�������رصاع القائم بني االأ

�سياء  بارد وحار وياب�س ورطب فاأعلن باأن االأ

يف ح������رب دائمة مع بع�سه������ا البع�س وهذه 

احل������رب مطبوع������ة ب�������رصوب الظل������م التي 

تفر�سها عندما يطغ������ى بع�سها على بع�س، 

ولهذا ال ميك������ن عنده اأن ن�سل������م باأن جوهر 

الوج������ود هو املاء كما اعتق������د طالي�س اإذ اإن 

الظلم �سيتغلب عنده������ا وتكون الغلبة للبارد 

والرطب عل������ى احلار والياب�س وهذا يخالف 

�سنن الطبيع������ة، وبالتايل ال ميك������ن للجوهر 

اأن يكون واحداً م������ن احلدين املت�سادين بل 

يع������ود لطابع جديل اأعمق من ذلك تن�ساأ فيه 

ر�س  �س������داد وتتال�سى، وهو يزع������م اأن االأ االأ

حماطة بحلقات عمالقة مليئة بالنار، وحلقة 

ر�س بثمان وع�رصين مرة،  ال�سم�س اأكرب من االأ

ر�س بت�سع ع�رصة  وحلقة القمر اأكرب م������ن االأ

م������رة، وال�سم�س اأعلى الك������رات حتتها ياأتي 

القمر وحتت القمر جنوم �ساكنة ال تتحرك، 

ويحدث خ�سوف القمر عندما تنغلق الفتحة 

املوج������ودة على �سط������ح حلقة القم������ر، على 

الرغ������م من تلك املعلومات اخلاطئة باجلملة 

أنه رد  اإال اأن ماأثرة اإنك�سمن������در تتلخ�س يف ا

الوجود لطابع جديل ديناميكي وهذه �سابقة 

مهمة يف تطور الفك������ر الفل�سفي العلمي يف 

ذلك الع�رص.

ثم جاء اإنك�سمان�س بت�سور اأحادي جديد 

للع������امل امل������ادي راف�ساً الت�س������ورات اجلدلية 

معي������داً العامل مرة اأخ������رى جلوهر واحد هو 

�سياء من خالل  الهواء ال������ذي منه تن�س������اأ االأ

تكثف������ه وتخلله حي������ث يقول ب������اأن »اجلوهر 

ول واح������د ال نهائ������ي ولكنه حمدد الكيف،  االأ

�سي������اء املوجودة  اإن������ه الهواء، من������ه ن�ساأت االأ

والتي كانت موجدة والتي �سوف تكون، ومنه 

لهة وما هو اإله������ي وتفرعت باقي  ن�س������اأت االآ

، فالعامل يعود مرة اأخرى اإىل علة 
)3(

�سي������اء« االأ

واحدة هي الهواء بحيث ين�ساأ ت�سور اآيل للعامل 

على الوحدة والب�ساطة. واإذا ما ت�ساءلنا عن 

أ�ستاذه برد املادة  �سبب رف�سه لت�سور �سلفه وا

اإىل الالحم������دود، فرمبا تخيلن������اه يعلل �سبب 

أولية ال حمددة هي جمرد  أيه مادة ا ذلك باأن ا

ع������دم ال ميكن اأن ويُكت�س������ف فيه �سيء، ومن 

قل بالفعل اإذا  امل�ستطاع قول �سيء عل������ى االأ

ولية  نح������ن ا�ستع�سنا باملادة الالحم������دودة االأ

بالهواء.

وعلى الرغ������م مما يقال ع������ن ت�سورات 

ه������وؤالء الفال�سفة  الذين ميثل������ون ما يعرف 
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يونية يبق������ى لهم ف�سل  با�س������م املدر�س������ة االأ

اأكيد عل������ى اإعادة بنية التفك������ري الب�رصي يف 

طبيعة املادة عندما اأعادوا البحث عن بداية 

�سي������اء واأ�سلها، واإن كان هذا االجتاه لي�س  االأ

جديداً متاماً، لك������ن اجلديد احلقيقي لي�س 

يف احلدي������ث ع������ن اأ�سل العامل ب������ل يف كيفية 

انبثاق هذا العامل وهنا اجلديد الذي قدموه 

يف تعري������ف كلمة البداية، ففي كل الكونيات 

�سل تعني احلالة  �سطورية كان������ت كلمة االأ االأ

�سطوري  البدائية التي ات�سف بها املا�سي االأ

ال�سحي������ق ال������ذي زال وانته������ى لتح������ل حمله 

�سي������اء، يف حني جند اأن ه������وؤالء املفكرين  االأ

وائل قد اأدركوا البداية اإدراكاً  الطبيعيني االأ

خمتلفاً كم������ا عرفوها تعريف������اً خمتلفاً، فما 

كانوا يبحثون عن������ه لي�س واقعة عر�سية، بل 

علة جوهرية، ومل تكن البداية عندهم جمرد 

ول،  أ االأ نقط������ة بدء يف الزمان بل ه������ي املبدا

اإنها �سيء دال على ال�سبق املنطقي اأكرث منه 

دال عل������ى ال�سبق الزماين، حيث اتفقوا على 

ت�سور الع������امل �سيئاً متماي������زاً قائماً يف مادة 

همية  . ومن هنا ن�ستنتج االأ
)4(

أولية متجان�سة ا

التاريخية لت�سورات تلك املدر�سة يف النظر 

الفل�سفي للعامل املادي.

واإذا ما عدنا اإىل تتبعنا التاريخي لتطور 

ن اإىل 
النظر الفل�سف������ي للعامل املادي ن�سل االآ

ح������ادي اجلامد  فيل�سوف قل������ب الت�سور االأ

للعامل الذي حتدث عنه اآخر اأقطاب املدر�سة 

يوني������ة، هذا الفيل�سوف ه������و هريقليط�س  االأ

أع������اد الطابع اجلديل للع������امل ب�سيغته  الذي ا

ك������رث تط������وراً، وه������و واإن كان اأظهر جهاًل  االأ

علمي������اً معرفي������اً كبرياً للع������امل عندما ظن اأن 

غروب ال�سم�س �سبب������ه انطفاوؤها باملاء وهي 

تتج������دد كل يوم وباأن قطره������ا قدماً واحدة 

كما يب������دو للنظر، اإال اأن هذا اجلهل املعريف 

أثر  عو�سه ت�س������ور فل�سفي خال������د للطبيعة ا

أث������رياً عميق������اً يف الت�س������ور الفل�سفي للعامل  تا

�سياء  فيما بع������د، فهريقليط�س اأعلن ب������اأن االأ

ه������ي دائماً يف تغري مت�س������ل و�سريورة دائمة 

وم������ن دون تلك ال�سريورة مل يكن هناك �سيء 

فال�سريورة واجل������دل لي�سا مفهومان ناجتان 

ع������ن مادة ال متناهية كما عند اإنك�سمندر بل 

هم������ا ي�سكالن قوام العامل، بتلك الفكرة يعترب 

هريقليط�س وا�سع ديالكتيك نظري للطبيعة، 

ومن ذلك الت�سور اجلديل الديالكتيكي قدم 

�سل الكون وهو ت�سور  هريقليط�س ت�سوره الأ

ميتافيزيقي لي�س له م������ا يربره �سوى الع�رص 

ذو البنية الفكرية امليثولوجية التي قد تخل�س 

منها متاماً فيما بع������د، حيث اعترب اأن النار 

�سياء  ول الذي ت�س������در عنه االأ أ االأ ه������ي املبدا

وترج������ع اإلي������ه، ولي�ست هذه الن������ار هي تلك 

الت������ي ندركها باحلوا�س، ب������ل هي نار لطيفة 

أزلية ت�س������كل حياة الع������امل وقانونه،  أثريي������ة ا ا

وم������ن مفهومه هذا عن الن������ار و�سع نظريته 
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لت�س������كل العامل امل������ادي فتلك الن������ار يعرتيها 

الوهن فت�سري ناراً حم�سو�سة تتكاثف بدورها 

فت�سري بح������راً يتكاثف في�سري اأر�ساً ويرتفع 

ر�س والبحر بخاراً رطباً يكون �سحباً  م������ن االأ

ت������ربق وتعود ن������اراً من جديد، هك������ذا يقدم 

هريقليط�������س ت�سوره اجلديل للعامل معترباً اأن 

التغري الدوري يج������ري دائماً وفق طريقتني 

على مع  أ�سفل الأ �سفل ثم من ا هما من اأعلى الأ

وىل واحدة. بقاء كمية املادة النارية االأ

ول������و عدنا ودققنا النظ������ر باأفكار هوؤالء 

الفال�سفة جند لديهم عن�رصاً م�سرتكاً يتمثل 

أنها مادة معطلة  يف نظرته������م للمادة ال على ا

بل باعتبارها مادة حية ذات روح فالنار عند 

هريقليط�س واملاء عند طالي�س والهواء عند 

اإنك�سمان�س ه������ي يف النهاية عقل كلي، هذا 

أنهم فهموا اأن جوهر الوجود  على الرغم من ا

املادي اإمنا ينبع من املادة نف�سها وبذلك فاإن 

أنهم اأرجعوا  �سال������ة يف نظريتهم تكمن يف ا االأ

�سياء اأي  القانون اإىل قوة تكمن يف طبيعة االأ

يف قلب املادة ولي�س اإىل قوة خارجها.

وبالت������وازي مع هذا الفك������ر اال�ستقرائي 

دخل������ت الت�سورات الريا�سي������ة يف فهم العامل 

من خالل فيثاغورث فتحولت املادة عنده اإىل 

عنا�������رص تخ�سع لقانون العدد لتغدو منظمة 

تنظيم������اً متنا�سقاً، فالعدد عن������ده هو تعبري 

ع������ن التنا�سق يف كل �سيء وبالتايل فهو يكون 

�سياء الت������ي ت�سكلت من العن�رصين  جوهر االأ

الذي������ن يتك������ون منهما العدد هم������ا املحدود 

عداد عند  والالحم������دود وبالتايل تتح������ول االأ

فيثاغورث ومدر�سته اإىل منوذج كلي يعرب عن 

عداد مبثابة املبادئ  �سياء فتغدو االأ جوهر االأ

اخلالدة التي تعي�س يف قلب التنا�سق بل هي 

، بذلك الت�سور 
)5(

التي تكون التنا�س������ق نف�سه

�ساه������م فيثاغ������ورث ومدر�ست������ه يف اإدخ������ال 

الت�سورات الريا�سية للعامل، فاأقام العامل املادي 

عدد املجردة حيث  أ�سا�������س ت�سورات االأ على ا

أ كل �سيء  يرى اأن الواحدة )اجلزء( هي مبدا

وتخ�سع للواحدة ب�سفته������ا �سبباً ثنائية غري 

حمددة ب�سفتها مادة، ومن الواحدة والثنائية 

عداد  ع������داد، وعن االأ غري املحددة تنبثق االأ

تنبث������ق النقاط، وعنها تنبثق اخلطوط، وعن 

�سكال امل�ستوية التي ين�ساأ  اخلطوط تنبثق االأ

�سكال  �س������كال احلجمية، وع������ن االأ عنه������ا االأ

ح�سا�س  �سكال املدركة باالإ احلجمية تت�سكل االأ

أ�س�س هي النار واملاء  أربعة ا التي حتمل بذاتها ا

ر�������س والهواء، واإذ تتخالط هذه وتتحول  واالأ

فاإنها تُنتج العامل حياً عاقاًل وكروياُ يف و�سطه 

ر�س التي هي بدورها كروية وم�سكونة من  االأ

خمتلف اأرجائه������ا، وبالتايل فال عجب يف اأن 

فيثاغورث واأفالطون قد تبّنا الروؤية نف�سها 

فيما بعد كما �سرنى ومار�سا اأقوى نفوذ على 

الفل�سف������ة الطبيعي������ة يف الع�س������ور الو�سطى 
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وب�سكل خا�س ع�رص النه�سة حيث خلق عقل 

فيثاغ������ورث النظام م������ن الفو�سى من خالل 

بنية ريا�سية متما�سكة بحيث مل يكتف بالتاأمل 

اخلارجي للمادة ب������ل بحث مفهوم ال�سورة- 

أو القان������ون- التي متيز  أو البنية ا اجلوه������ر ا

املفه������وم القانوين الكام������ن خلف الظاهرات 

املادي������ة والتي تقبل القيا�������س الريا�سي على 

اعتب������ار اأن العالقات الريا�سية متيل اإىل اأن 

أ�سا�سية مده�سة فهي تت�سمن  تظهر ب�ساطة ا

أ�سا�سي������ة حمدودة العدد ن�سبياً تكمن  قوانني ا

خلف احل�سد الالنهائي من التفا�سيل القابلة 

للمالحظة، فاأع������اد التعقيد اال�ستقرائي اإىل 

جمموع������ة من القوان������ني الريا�سية الب�سيطة 

وم������ن هنا نرى اأن اكت�ساف فيثاغورث للكون 

املقون������ن ريا�سي������اً ت�سكل واح������دة من اأعمق 

وىل يف النظر للمادة فل�سفياً،  اال�ستب�سارات االأ

حيث ا�ستطاع������ت تلك املدر�سة بانطالق من 

مفاهيمها النظرية اأن تتو�سل اإىل معلومات 

ثورية احتاج الفكر الب�رصي اإىل اأكرث من األف 

وخم�سمئة �سنة ليعي������د اكت�سافها، ويكفي اأن 

نع������رف اأن الفيثاغورثيني هم اأول من تو�سل 

ر�س عندما اأكدوا اأن  للقول بعدم مركزية االأ

ن  مركز العامل ال بد واأن يكون م�سيئاً بذاته الأ

النور خ������ري من الظالم كما يج������ب اأن يكون 

ر�س  ن ال�سكون خري من احلركة، واالأ �ساكناً الأ

مظلم������ة وفيها نقائ�س كث������رية فال ي�سح اأن 

تكون مرك������زاً للكون الذي ه������و عندهم ناراً 

أبدية متد ال�سم�س باحل������رارة التي تعك�سها  ا

بدية  بدوره������ا على الكواكب، ه������ذه النار االأ

كانت فكرة ميتافيزيقي������ة حاول من خاللها 

تف�سري العن�رص امل������ادي وتلك الفكرة بالذات 

عدلت عن طريق مفكر جاء من تلك املدر�سة 

ذاتها هو اأر�سطرخو�س ال������ذي ا�ستبدل تلك 

الن������ار الكونية بال�سم�س نف�سه������ا لتبقى تلك 

الفكرة الثورية طي الن�سيان حتى جميء كوبر 

نيكو�������س واإحيائها من جديد مع اإحياء العلم 

احلديث كم������ا �سرنى الحق������اً، لذلك ميكننا 

الق������ول اإن الفيثاغورثية ت�سكل اأول قفزة يف 

طريق فهم العامل وفق قوانني جمردة ب�سيطة 

جعلتهم يجروؤون على التفكري بنظام فلكي ال 

ر�س فقدمت بذلك ت�سوراً عن  يرتكز على االأ

نظام عقالين ريا�سي كامن يف الطبيعة كان 

مبثابة �رصارة اأوىل انتظ������رت ع�رص النه�سة 

لك������ي يفجرها م������ن جديد. والواق������ع هو اأن 

فيثاغورث كان حمظوظاً، فتاأمالته الفل�سفية 

ت�سل اإلينا من خ������الل عقل اأفالطون، فعامل 

فالط������وين كما �سرنى يع������د تهذيباً  املثُ������ل االأ

أ فيثاغ������ورث يف اأن  و�س������ورة منقح������ة ملب������دا

أ�سا�س العل������م احلقيقي، كما  الع������دد يعت������رب ا

اأن ت�س������ور فيثاغورث ق������د تكرر يف الفيزياء 

أين�ستاي������ن عندما جعل املكان  احلديثة عند ا

والزم������ان يتحّددان عن طري������ق مو�سوعات 
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فيزيقي������ة ال نعرف عنها �سوى اأرقامها فقط 

كاجلاذبي������ة والطاقة مثاًل، وه������ذا ما جعل 

أ�ستاذه  فيل�سوف كهوايتيد يرى اأن اأفالطون وا

فيثاغ������ورث يعدان اأقرب اإىل العلم الفيزيقي 

من اأر�سطو نف�سه.

وبالتوازي مع الفيثاغورثية ذات التفكري 

الريا�سي ع������ادت النزع������ة اال�ستقرائية مع 

ال������ذي ت�سور الع������امل برتكيب  أنبادوقلي�������س  ا

أربع������ة عنا�رص  رباع������ي مرجع������اً الع������امل اإىل ا

أ�سا�سية تكون العامل هي املاء والهواء  خال������دة ا

أنبادوقلي�س  والرتاب والنار، بتلك النظرة نحا ا

أزلية املادة  منح������اً مادياً �رصفاً منطلق������اً من ا

�سا�سية التي ت�سكل العامل  ربعة االأ بعنا�رصها االأ

واحلياة، فباجتماع هذه العنا�رص يتولد املادة 

واحلياة وبانف�ساله������ا يحدث املوت والفناء، 

وق������د تعمقت تل������ك النظرة املادي������ة ب�سورة 

اأكرث و�سوح������اً ومنهجية يف ت�سور الفال�سفة 

بليقبو�������س ودميقريط�س،  الذريني ممثل������ني 

فليقبو�������س يعت������رب اأول فيل�سوف ق������د اأعلن 

مب������ادئ املدر�سة الذرية رغ������م التحدث عن 

اأ�س������ول فينيقية وهندية لهذا الت�سور، حيث 

افرت�������س ليقبو�س اأن ثم������ة يف الكمون عدداً 

المتناه من الذرات التي لها عدد المتناه من 

�سكال، كما يرى باأن الوجود لي�س موجوداً  االأ

بدرج������ة اأكرب من العدم حيث يعد هذا وذاك 

�سياء، فالوجود هو الذرات  علتني لن�س������وء االأ

ويق������وم جوه������ر ه������ذه ال������ذرات يف الكثافة 

املطلقة واالزدحام املطل������ق، وتنت�رص الذرات 

يف الف������راغ، يف العدم الذي ل������ه وجود واقع 

وحقيقي كحقيقة وج������ود الوجود، كما تبنى 

لوقيبو�س بدايات مفه������وم احلتمية ال�سارم 

فق������ال »ال يظه������ر اأي �سيء بغ������ري �سبب وكل 

أ�سا�س م������ا وبفعل ال�رصورة،  �س������يء ين�ساأ عن ا

والع������امل لي�س حياً وال يخ�س������ع لعناية اإلهية، 

نه مبني من الذرات فاإنه يخ�سع للحتمية  والأ

«، وق������د تابع تلك 
)6(

الطبيعي������ة غ������ري العاقلة

النظرة دميقريط�س الذي حاول تبني منهجاً 

جتريبياً تاأملياً بوقت واحد فقال باأن الوجود 

كله امتالء واحلركة ممتنعة من دون اخلالء 

ال������ذي هو ال وجود، لكن من جهة اأخرى فاإن 

الكرثة واحلركة ظاهرت������ان ال تنكران؟ هذا 

الت�ساوؤل التناق�سي عن������د دميقريط�س قاده 

ملحاولة اخلروج منه عن طريق ت�سوره لوجود 

ذرات مادي������ة غاية يف الدقة تتالقى وتفرتق 

فيحدث بتالقيها وافرتاقها الكون والف�ساد، 

أزلية عل������ى اعتبار اأن  هذه ال������ذرات قدمية ا

الوجود ال يخرج م������ن الالوجود وهي دائمة 

خالدة على اعتب������ار اأن الوجود ال ينتهي اإىل 

الالوج������ود، وهي متحرك������ة بذاتها وواحدة، 

واجلوهر الفرد اأو اجلزء الذي ال يتجزاأ هو 

امتالء وامتداد غري منق�سم، وهذه اجلواهر 

الذرية غري املنق�سم������ة مت�سابهة يف الطبيعة 
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أية كيفية وال تتمايز  متام الت�ساب������ه لي�س لها ا

اإال بخا�ست������ني الزمتني هما ال�سكل واملقدار، 

فمن حيث ال�سكل جن������د امل�ستدير واملجوف 

مل�س واخل�سن، واأما  واملج������رف واملحدب واالأ

من حيث املقدار فيتفاوت من حيث الق�سمة 

، بذلك حاول دميقريط�س اأن يف�رص 
)7(

والثقل

آلية  الع������امل من منظور م������ادي فو�سع قوانني ا

أ�سا�س������اً لت�سور العامل ممه������داً بتلك  ت�س������كل ا

النزعة لت�سور اآيل حتمي للعامل ميكن و�سفه 

والتحك������م فيه م������ن خالل من������اذج وانق�سام 

لذرات غري منق�سمة تكفي معرفتها لل�سيطرة 

على الع������امل وفهم������ه، وبذلك و�س������ل الفكر 

اليون������اين على ي������د دميقريط�������س اإىل ت�سور 

أ�سا�ساً للكثري من  وا�س������ح �رصيح للمادة �سكل ا

القوانني الرئي�سي������ة التي �سيطرت فيما بعد 

على الفيزي������اء ب�سكل وا�س������ح ولفرتة طويلة 

كع������دم فناء املادة وحف������ظ الطاقة ومن ذلك 

قوله اأن ال �سيء ي�سدر عن ال �سيء وال �سيء 

يع������ود اإىل ال �سيء، كما اأرجع جميع املظاهر 

املادية اإىل ظاهرة واحدة هي احلركة موؤكدا 

لية على العامل،  ومر�سخاً �سيطرة القوانني االآ

لية من بنية املادة اإىل  وقد امتدت اأفكاره االآ

الفكر حيث تبنى االجتاه احل�سي يف املعرفة 

فاعت������رب اأن الفكر هو احلركة الباطنية التي 

ح�سا�س������ات يف املخ اأو هو ال�سورة  حتدث االإ

ح�سا�س  املح�سو�س������ة ملطفة جاعاًل م������ن االإ

امل�سدر الوحيد للمعرفة.

م������ن هذا املنطلق ميث������ل دميقريط�س يف 

فل�سفته ذروة ما و�س������ل اإليه العلم والفل�سفة 

عند الطبيعي������ني اليونان عندم������ا حاول اأن 

آلياً �رصفاً.  يف�������رص كل ما يف الطبيعة تف�سرياً ا

ويف الواق������ع جند اأن تعالي������م لوقيبو�س ومن 

بعده دميقريط�س الذرية مل تكن تعاليم كاملة، 

أباح التباين بني اأحجام  فدميقريط�������س مثاًل ا

الذرات وه������و ما يت�ساوق ب�س������ورة �سيئة مع 

مو�سوعته يف عدم قابلية الذرات لالنق�سام، 

أنه  وقد انتقد اأر�سطو اأفكارهما عندما بني ا

اإذا كان الزمان وامل������كان واحلركة متوا�سلة 

ومتوات������رة دون انقط������اع فاإنه������ا ال ميكن اأن 

خرية  ن هذه االأ تتاألف من ذرات ال تن�سطر، الأ

ال ميكن اأن تكون يف هذه احلالة �سوى نقاط 

معزولة وح�سب.

وعل������ى النقي�س من تل������ك النزعة املادية 

التجريبي������ة احل�سي������ة انطل������ق الفيل�س������وف 

انك�ساغورا�س الذي مث������ل اجلانب العقالين 

املثايل يف ت�سوره للعامل حيث اعترب اأن العقل 

�سياء  هو م�سدر الفعل الوحيد وهو األطف االأ

أب�سطه������ا مف������ارق للطبائع كلها  واأ�سفاه������ا وا

وعلي������م بكل �سيء ومتح������رك بذاته، فالعقل 

الكلي هو اأ�سل الوج������ود ال املادة التي تعترب 

انعكا�س اأو جتلي له������ذا العقل الكلي. حيث 
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أن������ه واإن ماثل �سابقي������ه من الطبيعيني  جند ا

أنه متيز عنهم بالقول  آرائه������م اإال ا يف بع�س ا

اإن القوة احليوي������ة واملحركة للعامل هي �سيء 

مميز ومغاير للج�سم امل������ادي الذي حتركه، 

أو الفكر الذي وظيفته  هذه القوة هي العقل ا

�سي������اء بو�ساط������ة حركة  ترتي������ب وتنظي������م االأ

زيل. بذلك  دائرية ينتج عنها ذلك النظام االأ

الت�س������ور العقالين ح������اول انك�ساغورا�س اأن 

يعط������ي تف�س������رياً طبيعياً للظواه������ر الفلكية 

والطبيعي������ة كظاهرة خ�سوف القمر وك�سوف 

ال�سم�س، ف������راأى يف ال�سم�س جلموداً حجرياً 

نارياً قائاًل باأن ال�سم�س والقمر والنجوم هي 

ثري ويتو�سع  حجارة ملتهبة يطوقها دوران االأ

أق������رب اإلينا،  القم������ر حت������ت ال�سم�س وه������و ا

ر�س حتجبه  ن االأ ويحدث خ�س������وف القمر الأ

عن ال�سم�س، اأما ك�س������وف ال�سم�س فاإنه يقع 

عندما يحجب القم������ر ال�سم�س وقت مولده، 

كما اأكد باأن القمر ي�ستمد �سياءه من ال�سم�س 

.
)8(

وهو مملوء بالوديان واله�ساب

هك������ذا كان الو�سع عندم������ا جاء الثالثي 

الكبري �سقراط واأفالطون واأر�سطو، حيث جند 

اأن اجتاه������ات هوؤالء الثالثة تلخ�س باأ�سلوب 

منهجي الت�س������اد اجلديل الثنائي الذي طبع 

الفل�سفة اليونانية بطابعه هو التيار العقالين 

الذي �سكل �سقراط واأفالطون قمته املثالية 

والتي������ار العقالين اال�ستقرائ������ي الذي جتلى 

بو�سوح ظاهر عن������د اأر�سطو. فكان �سقراط 

من طليعة ممثلي الفكر العقلي الفطري يف 

املعرف������ة عندما اأكد على اأن النف�س مفطورة 

عل������ى العلم، والعلم يعرب ع������ن طبيعة النف�س 

أنه ميكن القول باأن هذا  العاقلة ذاتها لدرجة ا

العلم يكمن يف داخل النف�س منذ البداية.

الطبيعة عند اأفلطون: 

مع اأفالطون ت�س������ل العقالنية ب�سورتها 

املثالية املو�سوعي������ة اإىل ذروتها، حيث يعترب 

اخل�س������م الرئي�س������ي لالجتاه������ات املادي������ة 

الع�سوية ال�سيما الذرية منها حيث يقول اإنه 

ما من �س������يء اأمعن باخلطاأ م������ن النظر اإىل 

�سياء  العنا�������رص املادية التي ترتك������ب منها االأ

أو  �سياء ا �سياء، فهذه االأ أنها علّة لهذه االأ على ا

العنا�رص عنده لي�ست اأكرث من �رصط ال ميكن 

للعلة احلقيقي������ة اأن تعمل من دونه، يف حني 

�سياء  اأن تلك العلة التي ت������وؤدي اإىل وجود االأ

هي كمالها الذي تتج������ه اإليه، وهذا الكمال 

�سياء من اأجل  هو كمال املثال الذي جتهد االأ

أف������رغ اأفالطون املادة من  ، بذلك ا
)9(

حماكاته

واقعيتها ل�سال������ح ت�سور عقلي ملثل ت�سورية 

جم������ردة ابتدعه������ا جاعاًل من امل������ادة جمرد 

أو انعكا�������س وهمي اإن �س������ح التعبري  خي������ال ا

أ�سطورة  له������ذه املثل، وهذا ما عرب عن������ه يف ا

الغ������ار التي تكل������م عنها والقائلة ب������اأن العامل 

ال������ذي نعي�س فيه ونراه لي�س اإال وهم وخيال 
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واأن م������ا نعتربه واقعي������اً اإمنا هو يف احلقيقة 

انعكا�س للواقع احلقيقي، مبعنى اأن احلوا�س 

أنه قدم  �سط������ورة يبدو ا تخدعنا، من تلك االأ

التمهيد املنهجي لل�سك بوجود العامل احل�سي 

واإنكار املح�سو�س، مقابل البحث عن العقلي 

احلقيق������ي فيما وراء هذا العامل، على اعتبار 

أ�سا�س احلقيقة هو الفكر العقالين املجرد  اأن ا

ال الظواهر املح�سو�سة املتغرية والتي ال ميكن 

االعتم������اد عليها يف فهم العامل، فرف�س على 

أ�سا�س احل�س  ل�سان �سقراط املعرفة املبنية على ا

حيث برهنت وجه������ة نظره على اأن التوحيد 

ح�سا�س هو توحيد خاطئ،  بني املعرف������ة واالإ

ح�سا�س ال يكون علماً، اأما  على اعتبار اأن االإ

العلم الذي يكون املعرفة احلقيقية لديه فهو 

امل�ستمد من التعق������ل املبا�رص الذي يقع على 

 ،
)10(

أو املاهيات املتمثلة بع������امل املُثل املب������ادئ ا

بهذا ال�سكل ت�سور اأفالطون عاملني متقابلني 

أولهما عامل امل������ادة احل�سي وهو  ومعار�س������ني ا

ع������امل وهمي �سباب������ي ويف مقابل ذلك يوجد 

عامل املث������ل العقلي احلقيق������ي واملطلق الذي 

اأعطاه كل معاين الوجود والكمال.

ولك������ن ذلك مل مينعه م������ن حماولة تقدمي 

نظ������رة مادي������ة للعامل امل������ادي ع������رب عنها يف 

حم������اورة طيماو�������س حي������ث يوؤك������د يف تلك 

املحاورة ب�سكل قاطع باأن العامل كروي برمته 

ر�س نف�سها جتاري  وهو يقبل �سمن������اً باأن االأ

ذل������ك ال�سكل الكلي، وق������د احتلت منه موقع 

املركز، مما جعل اأر�سطو ي�ستوحي دائماً يف 

كتابه »ال�سماء« ا�ستنتاج������ات طيماو�س التي 

يق������ول فيها اأفالطون عل������ى ل�سان طيماو�س 

الفيثاغورثي مو�سحاً �سفات العامل لديه »اإن 

تن�سي������ق العامل واإن�ساءه ق������د ا�ستوعب كاًل من 

أن�ساه  ن من�ساأه قد ا ربعة بجملته الأ العنا�رص االأ

من النار باأ�رصه������ا، ومن املاء برمته، وكذلك 

الهواء وال������رتاب، ومل يدع خارج العامل وال ذرة 

أي������ة طاقة من اأحد تلك العنا�رص  واحدة وال ا

وهكذا كانت نواياه، اأوالً لكي يكون العامل حياً 

�سام������اًل متكاماًل غاية التكام������ل وموؤلفاً من 

جزاء، وعالوة على ذلك لكي يكون  كام������ل االأ

واحداً فريداً اإذ مل يتبق ما ميكن اأن ين�ساأ عن 

ع������امل اآخر مماثل، واأخ������رياً لكي ال ي�سيخ وال 

يعقل معترباً اأن كل عوامل احلرارة والربودة 

خرى ذات املفاعيل العنيفة  وكل العوام������ل االأ

اإذا حدقت من اخلارج بج�سم مركب ودهمته 

مرا�������س والهرم،  فهي تفكك������ه وجتلب له االأ

جل ه������ذا هند�س اهلل العامل وجعله فريداً  والأ

و�ساماًل متكام������اًل من جميع اأجزاء العنا�رص 

فال يهرم وي�سيبه داء، وق������د اأعطاه ال�سكل 

املالئ������م املن�سجم وهو ال�س������كل الكروي يبعد 

مركز قطره عن �سطحه بعداً مت�ساوياً من كل 

�سكال  اجلهات ودّوره تدويراً وجعله اأكمل االأ

 »
)11(

أ�سبه �سيء بذاته وه������و ال�سكل الكروي وا
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ويف حماوراته جند ترجيح قدم العامل واملادة 

أولوية الروح  لديه، اإذ اإن تاأكيده الدائم على ا

أ�سبقيتها على اجل�سد  أو ا على البدن )املادة( ا

فالطوين قد  له االأ أن������ه االإ لي�ست دلياًل على ا

�سبقية  اأوجد املادة من العدم، بل اإن لتلك االأ

أ�س�س������اً منطقية تثب������ت ب������اأن اأفالطون كان  ا

�ساحب اجتاه روحاين مث������ايل مطلق، وهذا 

االجت������اه قد تغلغ������ل يف كل فل�سفته حتى اإنه 

جع������ل للمادة طابع������اً روحياً ي������ربر وجودها 

ر�س  قل فقد جع������ل لالأ الظاه������ري عل������ى االأ

وىل وهي اأقدم  لوهية االأ نف�ساً، وقال باأنها االإ

لوهيات املوج������ودة يف ال�سماء، لذلك  من االأ

له بال�سانع اأكرث من  جند اأفالطون ي�سف االإ

 .
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زيل عنده و�سفه باملبدع للعامل القدمي واالأ

وح�س������ب راأي اأفالطون  ثمة منوذج هند�سي 

بدئي واحد ووحيد للعامل، ولذلك لي�س هناك 

�سوى عامل واحد وحي������د يحاكيه، وال ميكننا 

اأن نفه������م تق�سيم اجل�سد الكوين املوحد لدى 

اأفالط������ون اإال اإذا اأخذن������ا باحل�سب������ان �سلته 

عداد، فقد  بالتقليد الفيثاغورثي لرمزية االأ

اأخ������ذ اأفالطون متواليتني عدديتني بني )1-

3-9-27( و)2-4-8( وو�س������ع لهم������ا مغزى 

هند�سي������اً حمدداً، فالعدد واحد ي�سكل وحدة 

مطلقة غري قابلة لالنق�س������ام، والعدد ثالثة 

ي�سكل �سل������ع املربع، والع������دد ت�سعة م�ساحة 

املربع، والعدد �سب������ع وع�رصين حجم املكعب 

، ومب������ا اأن الكون 
)13(

مع ال�سل������ع ي�ساوي )3(

لي�س جمرد وجود هند�سي وح�سب اإمنا وجود 

أي�ساً  أي�ساً، فاإنه �س������ورة تنعك�س ا فيزيائ������ي ا

ع������داد )2-4-8( وتتو�سع  عرب جملة من االأ

عداد التي  يف ن�سق م�س������رتك متجاورة مع االأ

متثل البني������ة الهند�سية له، وعلى هذا النحو 

فاإن اجل�س������د الواحد للك������ون يعك�س �سل�سلة 

ع������داد ال�سابقة وهذه ه������ي بنية املجاالت  االأ

عداد  التي يت�س������كل منها الكون، وثمة بني االأ

ال�سباعية ال�سابقة الذك������ر ثالثة اأمناط من 

والتواوؤمية  والهند�سي������ة  احل�سابي������ة  الن�سب 

)الهارموني������ة( وهو ما يتوافق م������ع التعاليم 

الفيثاغورثية عن النغمات املو�سيقية ملدارات 

الكواك������ب، وعل������ى هذه ال�س������ورة يكون كون 

أ التناغم  أي�س������اً وفق مبدا اأفالطون قد بني ا

املو�سيق������ي الهند�سي احل�سابي، ولكن خالفاً 

لفيثاغورث جند اأن اأفالطون يقيم فرقاً بني 

عداد  العدد وال�سيء املادي، حيث يرى اأن االأ

�سياء على عك�س فيثاغورث  منف�سل������ة عن االأ

�سياء نف�سها. عداد هي االأ الذي قال باأن االأ

وم������ن ذل������ك املنطلق ميكن لن������ا اأن نعترب 

كرب لكل فل�سفة روحية  ب االأ اأفالطوناً باأنه االأ

أثر يف الكثري من  مثالية مبا قدمه من اإلهام ا

فال�سفة ومفكري الع�سور الالحقة..

لك������ن ذلك الت�سور املغ������رق يف مثاليته مل 

يع������رتف به اأر�سطو الذي ق������دم ت�سوره للعامل 

أع������ادت له اأهميته  امل������ادي بطريقة جديدة ا
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املح�سو�س������ة و�سكل ذلك ك�سباً جديداً ل�سالح 

الت�سور املادي للع������امل الذي اعتربه احلقيقة 

الوحيدة التي ال تعلوها حقيقة.

الطبيعة عند اأر�سطو: 

ميثل اأر�سطو ذروة الفل�سفة اليونانية يف 

�س�س  اإبداعاتها العظيمة و�سياغاتها الباقية الأ

العقل النظ������ري، وقد مكنته عبقريته من اأن 

ميثل خري متثيل تلك ال������ذروة املبدعة لتلك 

العقلي������ة اليونانية، وعل������ى الرغم من نزعته 

الواقعية وجتريبيته التي جعلته يو�سي قواد 

تلمي������ذه اال�سكندر الكب������ري بجلب عينات من 

البل������دان املفتوحة وذلك ليكم������ل بحوثه يف 

حياء، وعلى الرغم م������ن اإ�سارته اإىل  عل������م االأ

اأهمية احلوا�������س يف الو�س������ول اإىل املعارف 

موؤكداً على دور اال�ستقراء العلمي يف الفكر 

املنطق������ي فاإنه م������ع ذلك قد ج�س������د الروح 

أولوية النظر  غريقي������ة القائمة على تاأكيد ا االإ

على الت�سور املح�سو�س 
 )14(

العقل������ي اخلال�س

للعامل، فاأر�سطو ح������ني يقارن بني الطريقتني 

اال�ستقرائية احل�سي������ة واال�ستنتاجية العقلية 

أك������رث ات�ساقاً واأكرث مطابقة  يقول باأن الثاين ا

�سي������اء يف حني اأن  للنظ������ام املو�سوع������ي لالأ

أنه اأقل ات�ساعاً  اال�ستقراء اأقرب اإلينا ورغم ا

أك������رث و�سوحاً وعينية، كما نراه يوؤكد  أنه ا اإال ا

همية املنهجية للعلم التاأملي العقلي  على االأ

عندما يقول: »اإذا كان املرء ميتلك جتربة يف 

أولئك الذين  احلياة فاإنه يعد اأكرث حكمة من ا

لي�س لديهم �سوى املدركات احل�سية، اأما من 

ميتلك املهارة فاإن������ه اأكرث حكمة ممن ميتلك 

التجربة، واملر�س������د اأكرث حكمة من احلريف، 

 »
)15(

والعلوم التاأملية اأرقى من مهارات اخللق

أر�سط������و كتاب الفيزياء )الطبيعة(  وقد األف ا

وه������و لي�س اأول موؤلف يحمل هذا العنوان يف 

الفل�سفة القدمية، لكنه اأول موؤلف من نوعه 

ج�سام  تُدر�س فيه درا�سة منظم������ة مبادئ االأ

الفيزيائي������ة واحلركة، حيث يرى فيه اأر�سطو 

اأن الفيزياء يج������ري فيها تق�سي اأوالً مبادئ 

اأي ماهيات طبيعي������ة، وثانياً امل�سائل العامة 

للحركة، وي�سغل مفه������وم املبداأ عند اأر�سطو 

م������كان ما ن�سمي������ه القانون الي������وم، واملعرفة 

التجريبية عنده تبقى يف داخل اإطار املراقبة 

ال�سلبي������ة البحتة حيث يقول: »اإننا على يقني 

أو ذاك عندما  أننا نعرف هذا ال�س������يء ا م������ن ا

وىل ونفككه و�سوالً  أ�سبابه ومبادئه االأ نتبني ا

أنه  اإىل عنا�رصه املكونة له، فاإنه من الوا�سح ا

أي�ساً اأن نحاول  ينبغي علينا يف علم الطبيعة ا

حتديد ما ينتم������ي اإىل املبادئ اأوالً وقبل كل 

ربعة  « واأر�سطو يوؤكد على العنا�رص االأ
)16(

�سيء

للمادة التي حتدث عنها الفال�سفة ال�سابقون 

خا�سة اأمبدوكلي�س، فعند اأر�سطو ما ي�سمى 

باملبادئ ه������ي عبارة عن م������واد بدئية توؤدي 

أو باأي طريقة  حتوالتها بالرتكيب والتفكيك ا
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اأخرى اإىل الن�سوء والفناء، وهذه العنا�رص يف 

أربعة ممثل������ة بالنار والهواء واملاء  كوننا هي ا

ربعة ال  وال������رتاب وما عدا ه������ذه العنا�رص االأ

يوجد اأي م������ادة ج�سمية معزولة. كما ي�سوغ 

من هذا املنطلق بع�������س املو�سوعات العامة 

لنظريت������ه ع������ن احلرك������ة وتنتم������ي اإىل تلك 

املو�سوعات على وجه اخل�سو�س املو�سوعة 

الت������ي تقول ب������اأن كل حرك������ة تفرت�س وجود 

حمرك ومتحرك واملحرك على وجه العموم 

أنه يتحرك فاإنه يدفع  أي�ساً، ومب������ا ا يتحرك ا

احلركة يف املتح������رك بالتما�س املبا�رص معه، 

اإن املح������رك ه������و ال������ذي يدخل دوم������اً نوع 

احلركة، وهو بهذا يكون مبداأ احلركة وعليه 

ي�سي������ف اأر�سطو »حت������دث احلركة من جّراء 

م�س املحرك للمتحرك، ولذلك فاإن املحرك 

أث������ري« وكما نرى  يتعر�������س بالوق������ت عينه للتا

فاإن بع�������س الت�سور عن قانون نيوتن الثالث 

القائل باأن لكل فع������ل رد فعل م�ساوياً له يف 

املق������دار ومعاك�ساً له يف االجتاه كان موجوداً 

ب�سكل �سبابي لدى اأر�سطو.

ومن جه������ة اأخرى جن������د اأن اأر�سطو قد 

ربط ربطاً حمكماً ب������ني املادة وال�سورة التي 

فالطوين، ففي حني  تقابل العامل واملث������ال االأ

اأن اأفالط������ون ف�سل ب������ني الت�سورين متاماً 

جن������د باأن اأر�سطو جعل من امل������ادة وال�سورة 

لفظان مت�سايفان ين�ساأ عن احتادهما العامل 

املوجود، ف������ال وجود للعامل امل������ادي من دون 

ال�سورة التي تعت������رب كجوهر مقابل للوجود، 

وعلي������ه فاإن املادة لي�س������ت عدماً خال�ساً كما 

�رصح اأفالطون، بل هي حقيقة لها وجودها 

الفعلي، هن������ا جنده قد تباعد ع������ن املثالية 

وائل للفل�سفة  ليقرتب من �سف املادي������ني االأ

اليونانية، لكنه يف الواقع ال يلبث واأن يتباعد 

عن هوؤالء الفال�سف������ة اأي�ساً عندما يوؤكد اأن 

الوج������ود احلقيقي للمادة ه������و وجود و�سيع 

�سعيف يوجد بالقوة حيث ال ت�ستطيع املادة 

 ،
)17(

أو تكفي نف�سها بنف�سها اأن تقف مبفردها ا

لذل������ك ميكن النظ������ر لت�سوره هن������ا كاجتاه 

متو�سط وتوفيق������ي بني اأفالطون والفال�سفة 

ول بعامل  وائل حيث اعرتف لالأ الطبيعي������ني االأ

مث������ايل دون اأن يعطي قدرة مطلقة ودون اأن 

ينفي وج������ود العامل املادي ال������ذي حرمه من 

أو الوجود املطلق. قدراته على التخليق ا

لذل������ك فاإننا ال ميكنن������ا اأن نخرجه عن 

التيار املثايل العام املعتدل حيث بقي يعطي 

للعقل الري������ادة ويقدمه على التجربة، حيث 

ينتقد النظرية التجريبي������ة للمدر�سة الذرية 

أ�سا�س من  موؤكداً على اأن التجربة تقوم على ا

الذاكرة واإن ع������دة ذكريات نكونها عن �سيء 

واحد توؤلف جتربة ما، بي������د اأن العلم عنده 

يفرت�������س تكوين فك������رة عامة ت�س������دق على 

احلاالت اجلزئية كلها، يف حني اأن التجربة 
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تقدم لنا وج������ود ال�سيء ال علة هذا الوجود، 

يف ح������ني اأن العلم ذات������ه يجعلنا نعرف العلل 

�سياء، فالعلم هو معرفة  التي وج������دت بها االأ

نها  العل������ل، والفل�سف������ة ه������ي اأوىل العل������وم الأ

وىل، تلك العلل عند اأر�سطو  معرفة العلل االأ

فالطونية بل توجد  لي�ست املثل العقلي������ة االأ

يف الع������امل املح�سو�س، وبالتايل ال بد للفل�سفة 

م������ن اأن تتجه اإىل العامل املح�سو�س واأن تبحث 

. وبهذا 
)18(

في������ه بالذات عن علل ال�س������ريورة

أر�سط������و: »التجربة اأعلى من  ال�س������دد يقول ا

املعرف������ة احل�سية البحتة، والف������ن اأعلى من 

التجربة )يق�سد ب������ه العلوم العملية كالطب 

والكيمي������اء( والعل������وم النظري������ة اأعل������ى من 

ن العلم بالكلي اأعلى  العل������وم العملية، ذلك الأ

« فعندما نظر 
)19(

من العل������م بالواقع فق������ط

أر�سط������و للع������امل املح�سو�س وج������د فيه املثال  ا

أبعده عن هذا  ال������ذي حتدث عنه اأفالطون وا

العامل املادي اإىل العامل املعقول، لذلك توحيد 

العاملني املح�سو�������س واملعقول تبدو ماأثرة من 

أر�سط������و اخلالدة، فالواقع اأي اجلوهر  ماآثر ا

�سياء هو عن������د اأر�سطو املاهية  احلقيقي لالأ

أو ال�سورة املتحققة يف املادة وعلى هذا لي�س  ا

املعق������ول واملح�سو�س عامل������ني و�سع اأحدهما 

خر، بل هما عن�رصان متداخالن يف  فوق االآ

خر ليوؤلفا  موجود واحد كل منهما بحاجة لالآ

)20(
معاً العامل املادي الواقعي.

اأر�سطو  والعنوان الثاين الب������ارز لفل�سفة 

يف امل������ادة هي يف اإقرار التف�سري الغائي للعامل 

أك������د على فك������رة الغائية يف  امل������ادي، حيث ا

الطبيعة راف�ساً االتف������اق وامل�سادفة رف�ساً 

بدية، فلما كان������ت ال�سماء عنده  بات������اً يف االأ

أبدية فهي �رصورية، وبذلك اأقام تعار�ساً بني  ا

بدية وامل�سادفة فال �سيء عنده فيما يتعلق  االأ

أو  يدي ميكن اأن يكون مو�سوع امل�سادفة ا باالأ

التلقائية، وهذا ما يف�رص احلرب التي �سنها 

بال ه������وادة على الذري������ني لو�سفهم املنطقة 

ال�سماوي������ة بالتلقائية، حي������ث امل�سادفة عند 

اأر�سطو تت�سمن وج������وداً متقطعاً بال�رصورة 

أبدية، فالطبيعة عنده تتبع  اأما ال�سماء فهي ا

غاية ما وكل ما حتدثه الطبيعة فهي حتدثه 

يف �سبيل غاية ما، والطبيعة التي هي �سورة 

أ الداخلي للحركة التي توجه  ال�سيء هي املبدا

الكائنات نح������و كمالها. هذا الت�سور اأدى به 

للو�س������ول اإىل وثوقي������ة غائي������ة مطلقة حيث 

مر واحد اإ�ساف������ة اإىل منتجات  اأكد ب������اأن االأ

ن�سانية، فهذه  الطبيعة ومنتجات ال�سناعة االإ

وتل������ك موجودة من اأجل غاية ما، فال�سناعة 

حتذو ح������ذو الطبيعة، والطبيعة حتذو حذو 

ال�سناع������ة، لكن الطبيع������ة ت�سعى اإىل غايات 

 .
)21(

دون اأن تك������ون بحاج������ة اإىل ق�سد تاأملي

ر�سطي متفق  وعلي فاإن كل �سيء يف النظام االأ

ومرتابط مع بع�سه ومت�سق رغم تنوعه الذي 
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ي�سهم يف جمال جمموعه حيث تظهر عظمة 

الطبيعة املت�سقة واملن�سجمة واملتكاملة، واإذا 

أو بوجود اتفاق  أق������ر اأر�سطو بال�سدف������ة ا ما ا

أو قائمة على  فاإنه يعتربه جمرد علة عار�سة ا

ما هو عار�س، فكم������ا اأن هناك موجوداً يف 

ذاته اأي اجلوهر، وموجوداً بالعر�س، كذلك 

ف������اإن هناك علة بذاتها وهي العلة احلقيقية 

وعلة بالعر�س وهي متثل االتفاق وامل�سادفة، 

بحي������ث ي�سيطر على العامل نظام غائي مطلق 

ال جمال فيه لالتفاق وال�سدفة اإال بحوادث 

عر�سية بحتة.

العلمية  املعارف  -وبخ�سو�س منهجي������ة 

أر�سط������و اأول ت�سور متكام������ل لفل�سفة  ق������دم ا

العل������وم وطريقة املعرف������ة العلمية حيث اأقر 

أر�سط������و بالربهان كو�سيلة وحيدة من و�سائل  ا

أولية  املعرفة، ولكنه اأقر باأن هناك مقدمات ا

ال تفتقر اإىل برهان وال حتتمل الربهان واإمنا 

هي ت�س������كل اأ�سول الرباهني، وتلك املقدمات 

تتاألف من ثالثة اأق�سام:

طالق مثل مبادئ  أولي������ة باالإ وىل هي ا االأ

أنه ال  العقل كعدم التناق�س الذي ين�س على ا

ميك������ن لل�سيء اأن يوجد واأال يوجد يف الوقت 

أ الثالث املرفوع القائل  واجلهة نف�سها، ومبدا

ب������اأن ال�سيء اإم������ا اأن يوجد واإم������ا اأال يوجد 

أ العلية  وال ثال������ث لهذين االحتمال������ني، ومبدا

املعروف، وتلك املب������ادئ عند اأر�سطو لي�ست 

غريزية بالعقل، ولكن العقل يكت�سبها باحلد�س 

فتبدو كالغريزية.

والثاني������ة ه������ي مقدمات ت�سم������ى اأ�سوالً 

أولي������ة، ولكن املتعلم  مو�سوع������ة وهي لي�ست ا

ي�سلم بها ع������ن طيبة نف�س وه������ي ما ي�سمى 

بامل�سلمات.

اأما الق�سم الثال������ث فهو مقدمات تدعى 

م�س������ادرات يُطلب من املتعل������م اأن ي�سلم بها 

في�سلم بها مع عناد يف نف�سه اإىل اأن تتعني له 

.
)22(

يف علم اآخر

أزلية  أبدية وا ويرى اأر�سطو اأن حركة العامل ا

أينا اأن املحركات  ال بداية لها وال نهاية، واإن را

واملتحركات قد ابتداأت يف وجودها يف حلظة 

معينة، فاإن اإحداثه������ا هو حركة �سابقة على 

حدوث احلركة نف�سها، ولهذا فاإن احلركة ال 

ميكن لها اأن تفنى، بل اإن فناء احلركة ال بد 

واأن يكون هو ذات������ه حركة وهذا هو ما نراه 

، وعليه 
)23(

بدية بال�سبط يف حركة ال�سماء االأ

نرى اأن اأر�سطو يقول بقدم العامل وقدم احلركة 

ن الدائرة هي  املادية، والع������امل عنده كروي الأ

نه������ا ال�سكل الوحيد الذي  �سكال والأ اأكمل االأ

أبدية  ميك������ن معه للمجموعة اأن ترتك حركة ا

ر�س عنده �ساكنة وهي مركز للعامل  أزلية واالأ وا

نها م������ن تراب واملكان الطبيعي للرتاب هو  الأ

ر�س، ففي املعنى  �سفل، لكنه قال بكروية االأ االأ

املعريف التف�سريي مل يخرج هنا عن معلومات 
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�سلفه اأفالطون، وبهذا الفكر الغائي العقلي 

ح������اول اأر�سطو تقدمي نظرته الفل�سفية للعامل 

املادي، وهو بذلك قدم الكثري للفكر العلمي 

منهجياً لكنه بالوقت نف�سه اأفقده الكثري من 

ديناميكيته عندما اأخ�سع املادي ملفهوم قبلي 

أبعده رويداً رويداً  مر الذي ا غائ������ي حيوي االأ

عن التجربة ليف�س������ح املجال فيما بعد لفكر 

وثوق������ي متزمت ظ������ل م�سيط������راً على الفكر 

العلمي والفل�سف������ي لقرون عديدة، وباملقابل 

ال ميكن اأن ننكر اأن اأر�سطو ا�ستطاع بطريقة 

املنطق اال�ستنتاجي واال�ستقرائي الذي و�سع 

أ�س�سه اأن ين�سئ منهجاً جديداً للتفكري يقود  ا

ن�سان من م�ساهداته املحدودة اإىل حقائق  االإ

.
)24(

كلية حول الطبيعة واملادة

وبع������د ه������ذا الفيل�س������وف الكب������ري بداأت 

الفل�سفة اليونانية باملراوحة واإعادة ال�سياغة 

ول مثلته  حي������ث عرب عنها تياران كب������ريان االأ

بيقورية والثاين الرواقية. االأ

بيقورية  االأ الفل�سفة  يف  الطبيعة 

والرواقية: 

أبيقور  وىل للفيل�سوف ا تعود املدر�س������ة االأ

ال������ذي تبن������ى النظ������رة املادي������ة احل�سية يف 

تف�س������ريه للعامل متابعاً نظ������رة املدر�سة الذرية 

أبيق������ور ال وجود اإال  لدميقريط�������س، فعن������د ا

ج�س������ام التي تتكون من جزئيات عن�رصية  لالأ

وذرات ال منق�سم������ة عدمي������ة احلرك������ة ومن 

�سفاتها احلجم وال�سكل والوزن ويف�سل بني 

ه������ذه الذرات اخلالء، وه������ذا اخلالء هو ما 

يجعل احلركة ممكنة، وتلك الذرات م�ستقلة 

ع������ن بع�سها البع�������س وال يوج������د بينها من 

العالقات اإال ما ع�ساه اأن توؤدي اإليه اتفاقات 

ال�سدفة واحلركة خمالفاً بذلك اأر�سطو الذي 

رف�������س امل�سادفة واالتف������اق، ولهذه الذرات 

أبيقور ثقل طبيعي تتجه بح�سبه يف نف�س  عند ا

)25(
زل. االجتاه وبنف�س ال�رصعة منذ االأ

أبيق������ور بالنزع������ة احل�سية  بذل������ك متيز ا

املخالف������ة لنزعة اأفالط������ون املثالية واأر�سطو 

العقلي������ة حي������ث اأرج������ع احلقائق كله������ا اإىل 

ح�سا�������س وهو ميي������ز بني املعن������ى ال�سابق  االإ

أو الفر�������س اأي التف�س������ري اخلرايف  والظ������ن ا

�سياء، ففي ح������ني اأن املعنى ال�سابق الذي  لالأ

ح�سا�س هو حقيقي دائماً  ال ي�سيف �سيئاً لالإ

ح�سا�س ذاته، فاإن الفر�س ميكن اأن يكون  كاالإ

حقيقياً اأو غري حقيقي عندما يكذبه احل�س 

اأو ال يك������ون ُموؤي������داً باحل�������س، وبالتايل فقد 

�سياء  اأرج������ع كل معرفة فيزيائي������ة لطبيعة االأ

اإىل احل�������س راف�ساً الفر�سي������ات يف التف�سري 

العلمي للوقائع، حيث اأكد باأن خطاأ احلوا�س 

دراك، ولك������ن يف احلكم الذي  ال يق������ع يف االإ

دراك، فنحن ال نخطئ  ي�سيفه العقل على االإ

أننا نراه م�ستديراً،  عندما نقول عن برج بعيد ا

أنه م�ستدير بالفعل  لكننا نخطئ اإذا اعتقدنا ا
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وباأنن������ا �سرناه كذل������ك اإذا م������ا اقرتبنا منه. 

فاخلطاأ هنا لي�������س فيما نراه ح�سياً، بل مبا 

نوؤوله عقلياً انطالقاً من معطيات احلوا�س، 

وبالت������ايل اإذا م������ا وقع تناق�������س يف احلوا�س 

فمرد ذلك لي�������س اإىل احلوا�س نف�سها، واإمنا 

  فاأبيقور 
)26(

حكام التي ت�س������اف اإليها يف االأ

ح�سا�س دون العقل ليخرج عن التيار  يثق باالإ

فالط������وين، فاأعلى من �ساأن اليقني  املثايل االأ

أ�سا�سية ملعارفنا  احل�سي معترباً اإي������اه قاعدة ا

دراك العقلي تابعاً متعلقاً باحل�س  وجاعاًل االإ

أن������ه اإذا �سح باأن  تعلق������اً كاماًل، وهو ي������رى ا

كل م������ا هو موجود يرج������ع -لكونه ج�سمياً- 

خرية  دراك احل�سي ف������اإن العنا�رص االأ اإىل االإ

�سياء تفر مع ذلك من اإدراكنا وتبقى غري  لالأ

مرئية وهذه هي اجلواهر املفردة اأي الذرات 

 ،
)27(

أ لكل حقيقة أ�سا�س العامل ومبدا التي هي ا

بيقوري  وهنا جن������د تناق�س يف الت�س������ور االأ

أ�سبقية احلوا�س يف معرفة  الذي اأكد عل������ى ا

أ�سا�س هذا  الع������امل احلقيقي، واعرتافه ب������اأن ا

العامل ال ميكن اإدراكه باحلوا�س وهو اجلواهر 

يجاد تربير  املف������ردة، لذلك جنده ا�سط������ر الإ

أنه  ثبات وجود تلك الذرات متنا�سياً ا عقلي الإ

أثبت وجود  بذلك وقع يف دور منطقي حيث ا

ال������ذرات مبفهوم كان قد رف�سه م�سبقاً وهو 

دراك العقلي حيث يقول باأن »قوام  العقل واالإ

ج�سام  ج�سام واخلالء، اأما وجود االأ العامل االأ

فت�سهد به احلوا�س، واأما اخلالء فهو موجود 

بال�������رصورة اإذ اإنه لو مل يوج������د خالء ملا كان 

أو تتحرك فيه«  ج�سام مكان توجد في������ه ا لالأ

ولكن كيف نثبت وج������ود اخلالء اإال بالعقل؟ 

أبيق������ور للق������ول باأهمية العقل  هن������ا ا�سطر ا

مرين )اخلالء  أن������ه عدا هذي������ن االأ ا م�سيفاً 

ج�س������ام( ال ميكن للعق������ل اأن يدرك �سيئاً  واالأ

موجوداً، فاجل�س������م واخلالء هما اجلوهران 

أبيقور  احلقيقي������ان الوحيدان. بذل������ك يكون ا

برز يف الفل�سف������ة اليونانية النزعة  املمثل االأ

الذري������ة ب�سيغته������ا احل�سية وه������و بذلك من 

رّواد االجتاه احل�س������ي التجريبي يف املعرفة 

العلمية.

وبالتوازي مع تلك املدر�سة ن�ساأت مدر�سة 

بيقوري باجتاه  معار�س������ة لالجتاه احل�سي االأ

عقلي جتريبي هي املدر�سة الرواقية املادية 

النزع������ة وكل معرف������ة عندهم ه������ي معرفة 

ح�سية ترج������ع اإىل احل�������س، والعلم ال يخرج 

عن دائرة املح�سو�������س ولي�ست معانيه الكلية 

ح�سا�سات الت������ي حتدث عفوياً يف  أن������ا االإ اإال ا

كل اإن�سان دون ق�سد وال تفكري، فهي معرفة 

غريزية فطرية، واملنطق الرواقي ا�ستقرائي 

أ�سا�س اأن العامل موؤلف من ظواهر  يقوم على ا

مرتبطة مع بع�سها البع�س وبذلك عار�ست 

ر�سط������ي القائ������م عل������ى ارتباط  املنط������ق االأ

)28(
املاهيات.
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ويف عل������م الطبيع������ة �سلّ������م الرواقي������ون 

أ املنفعل،  أ الفاعل واملبدا مببداأين هم������ا املبدا

أنها  خري هو امل������ادة مت�سورة على ا أ االأ واملبدا

أ الفاعل  جوه������ر خال من ال�سفات، اأما املبدا

فهو العقل املوج������ود يف املادة والذي يحدث 

�سي������اء كلها باإعطائها �سورها، بذلك رجح  االأ

الرواقيون الت�سور العقلي يف معرفة الطبيعة 

فالطون واأر�سطو اأعلنوا باأن  لكنهم خالفاً الأ

أ العاق������ل ال يكف عن اأن يكون ج�سمياً،  املبدا

اإن������ه ج�سم لطيف يختلط باملادة يف كل مكان 

وينت�������رص فيه������ا انت�س������ار ال�سائ������ل يف اأج�ساد 

)29(
الكائنات احلية.

أث������ر الرواقيون ب������اآراء هريقليط�س  كما تا

فلق������د وح������دوا العقل مع الن������ار الكلية التي 

وب�سب������ب لطافته������ا تنت�������رص يف الع������امل اأجمع 

وحت������رك املادة وت�سكله������ا باأ�سكالها البارعة، 

�سا�س واجلوه������ر الكلي  وبالت������ايل تك������ون االأ

�سياء جميع������اً، بذلك  ال������ذي ت�سنع من������ه االأ

اأرجع الرواقيون الت�سور املادي ملفهوم تاأملي 

عقل������ي، وكذل������ك جندهم ق������د انف�سلوا عن 

التيار التجريبي احل�سي، فهم واإن �سلموا مع 

ح�سا�س  أبيقور والفال�سفة احل�سيني يف جعل االإ ا

م�سدراً للمعارف، لكنهم خالفوهم بالقول اإن 

أ�سا�ساً نافذاً يف الطبيعة  العقل الكلي ي�سكل ا

أبيقور متاماً يف ت�سوراته  وهو ما ا�ستبع������ده ا

عن املادة.

مع تل������ك املذاه������ب الفل�سفي������ة ت�سكلت 

نزعتان متثالن اأواخر مرحلة الفكر اليوناين 

خر وثوقي اإمياين. اأوال تبنى منهج �سكي واالآ

أم������ا اأ�سحاب نزع������ة ال�س������ك فنجدهم  ا

تكونوا كمدر�سة متكاملة يف تلك الفرتة رغم 

أوائل الفل�سف������ة اليونانية وقد  وجوده������م يف ا

تعر�ست تل������ك النزعة مل�سكلة اال�ستقراء قبل 

اأن يتعر�������س لها هيوم بقرون عديدة، ونذكر 

منهم �سك�ستو�س اأمبرييكو�س الذي يقول باأن 

اال�ستقراء اإذا مل يتناول �سوى بع�س اجلزئيات 

ف������اإن نتيجته الكلية غري منطقية وذلك لعدم 

جواز االنتقال من البع�س اإىل الكل، وبالوقت 

نف�سه نح������ن الن�ستطي������ع اأن نتن������اول جميع 

ن عددها غري حمدود، وبالتايل  اجلزئيات الأ

أم ناق�سا هو ممتنع  فاإن اال�ستقراء تاماً كان ا

، نداء 
)30(

أي�ساً بحيث يغدو الربه������ان ممتنعاً ا

مل يلب������ث اأن لقي �سدى عنيفاً وهاماً جداً يف 

الفل�سفة احلديثة. 

ويف مقابل تل������ك النزعة ال�سكية ت�سكلت 

وبق������وة نزع������ة وثوقية الهوتي������ة تبنت نظرة 

ميتافيزيقي������ة عن العامل باإنكارها للمادة وقد 

فالطونية املحدثة  عرب عن هذا االجت������اه االأ

ممثلة باأفلوطني ال������ذي اأعلن باأن العامل ُخلق 

من في�س اإله������ي وهذا اخللق مت بالو�ساطة، 

ول ال������ذي هو مثال اخل������ري خلق العقل  فاالأ

بفي�������س من ذاته كما تخل������ق ال�سم�س النور، 
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ونق������ل للعقل قدرته عل������ى اخللق الذي خلق 

ب������دوره النف�������س التي هي �سورت������ه وتتحرك 

حوله فهي الن������ور الذي يحيط به وعن هذه 

النف�س ن�ساأ العامل املادي املح�سو�س، مبثل تلك 

ف������كار املغرقة يف �سوفيته������ا رد اأفلوطني  االأ

فالطوين  وجود العامل ليفرغ حتى املفهوم االأ

للع������امل م������ن ديناميكيته الريا�سي������ة والعقلية 

أن������ه ال حقيقة يف الع������امل املادي  معلن������اً عن ا

حيث قال: »اإنه حتى اإذا اأ�سبحت املادة التي 

ج�سام �سيئاً ثابتاً حمدداً، فاإنها  تتكون منها االأ

تظل مع ذل������ك خالية من احلياة عاجزة عن 

الفكر، فهي اإذاً ميتة على الرغم من جمالها 

امل�ستعار، وعلى العك�������س من ذلك فاإن املادة 

املعقولة تتمت������ع بوجود حقيق������ي وهي حية 

مفكرة، املادة املعقولة هي مادة العامل املعقول 

وه������ي وحده������ا احلقيقة على عك�������س املادة 

ألي�س هذا  « ا
)31(

املح�سو�س������ة يف العامل امل������ادي

فالطوين  الكالم قولب������ة جديدة لعامل املثل االأ

مع اإ�سفاء �سفة �سوفية عليه؟ هذا ما ميكن 

فلوطينية يف الفكر  اأن نقوله عن اإ�سه������ام االأ

الفل�سفي للمادة.

ب�سكل ع������ام ميكننا الق������ول اإن الفل�سفة 

اليوناني������ة يف جهدها الدائب الذي بذلته يف 

فهم الع������امل املادي ا�ستطاع������ت اأن تقدم اأول 

منهجي������ة منطقية لفل�سف������ة العلوم الطبيعية 

أ�ساط������ري ال�سعوب الت������ي �سبقتها،  جت������اوزت ا

�سياء مبنظور مطلق من التنا�سق  فنظرت لالأ

والكمال يوجهها نحو غاية ويخلع على العامل 

معن������ى، ولهذا ال�سبب بال������ذات ا�ستمر تاأثري 

الفال�سف������ة اليونان يف ف������رتات طويلة جداً، 

حت������ى اإن مفاهيمهم الت������ي و�سعوها التزال 

توث������ر واإن ب�سكل غري مبا�������رص على مفاهيم 

الفيزياء احلديثة واملعا�رصة.
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ت�ساءل كثريون:

ملاذا يتباعدان؟ ملاذا هذا التباعد الذي م�ست عليه قرون؟

ن�سان روحياً واجتماعياً مع اأن كاًل منهما يهدف اإىل بناء الإ

ن�سان عن هذا الوجود »�سريورة  كالهما خاطب العقل حينما حتدث اإىل الإ

دلة ما يقنع باأن مده�سات املوجود ودقة ثوابته وعجيب  وم�سرياً« فقدم من الأ

بدائعه وتنوع موجوداته تفر�ض القناعة باأنه �سنيعة عقل كلي التخطيط كلي 

دراك. املقدرة كلي الإ

حمامي واأديب �صوري.

العمل الفني: الفنان ر�صيد �صمه.

❁❁

ò

بع�ض اأوجه التالقي 

�سالم بني امل�سيحية والإ

حممد عمران الزاوي

❁
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عجاز توجب االنتقال   والقناعة بهذا االإ

اإىل قناع������ة اأخرى وهي: اأن ه������ذه البدائع مل 

توج������د عبثاً واأن الطريق لن ينتهي مع انتهاء 

هذا اجل�سد يف هذه الدنيا بل يتابع اإىل »ما 

�سالم  بدية و�سماه االإ �سماه امل�سيح« احلياة االأ

باأنه اجلنة يتح������رر م�ستحقها من احلاجات 

اإذ ال يج������وع فيها وال يع������رى وال يظماأ فيها 

وال ي�سحى.

)طه 118/20(

ومع ه������ذا فلم يح������ظ املت�سائل������ون بغري 

جوب������ة املت�سنجة الت������ي مل ت�ستوعب غايات  االأ

الن�سو�ص فجم������دت عند الق�سور والتفا�سري 

خط������اء بنايات  اخلاطئ������ة وبن������ت عل������ى االأ

الت�سنج.

أياً كان  رح������م اهلل قائ������ل تلك احلكم������ة ا

القائل:

»كان اأبي تاجر رمل فاأفل�ص حينما هبت 

الرياح«.

لقد هب������ت رياح املنطق منذ عقود فبات 

أبنية الفهم  أبنية الت�سنج اأن تنهار لتقوم ا على ا

بع������اد احلقيقية  العمي������ق والتع������رف على االأ

هداف الر�سالتني. الأ

والتكام������ل  �س������الح  االإ ور�س������ة  ابت������داأت 

بالت�ساوؤل املنده�ص:

ملاذا ظل العق������ل منزوياً طول تلك املدة؟ 

�سئلة عن  مل������اذا ظل �سامت������اً كلما كان������ت االأ

ق�سية من ق�سايا الدين؟

عادوا اإىل قواعد الدين من اأق�ساها اإىل 

اأق�ساها فلم يجدوا حرفاً واحداً ياأمر العقل 

باالنزواء.

رجعوا:

1-اإىل الق������راآن فوج������دوا في������ه اأكرث من 

آي������ة توزع������ت على ثالث������ني �سورة  خم�س������ني ا

ن�سان ال عواطفه. خوطب فيها عقل االإ

-ففي تف�سري احلي������اة واملوت وهما اأهم 

اأقنومني جلمي������ع املوجودات توجه اخلطاب 

 امْلَْوَتى َوُيِريُكْم 
ُ
اإىل العقل »َكَذِلَك ُيْحِي���ي اهلّل

ُكْم َتْعِقُلوَن«.)البقرة �/�3( آَياِتِه َلَعلَّ ا

آيات اهلل يكون بالعقل. -والتعرف على ا

ُك���ْم  َلَعلَّ آَياِت���ِه  ا َلُك���ْم   
ُ
اهلّل  ُ ُيَب���نيرِّ »َكَذِل���َك 

َتْعِقُلوَن«. )البقرة �/��4(

-ومعرفة الكتاب الذي فيه ذكر النا�س ال 

تكون بغري العقل.

َلْيُكْم ِكَتابًا ِفيِه ِذْكُرُكْم اأََفل  »َلَقْد اأَنَزْلَن���ا اإِ

نبياء ��/�0( َتْعِقُلوَن«.)االأ

ر�س واختالف  -ويف خلق ال�سماوات واالأ

اللي������ل والنه������ار والفلك وم������اء ال�سماء الذي 

ر�س وت�رصيف الرياح. يحيي االأ

ْر�شِ َواْخِتَلِف  َماَواِت َواالأَ نَّ يِف َخْلِق ال�سَّ »اإِ

ِري يِف اْلَبْحِر  ِتي جَتْ َهاِر َواْلُفْلِك الَّ ْي���ِل َوالنَّ اللَّ

َماِء   ِم���َن ال�سَّ
ُ
ا�َش َوَم���ا اأَنَزَل اهلّل ���ا َينَفُع النَّ مِبَ

ْر�َش َبْع���َد َمْوِتَها َوَبثَّ  ���اء َفاأَْحَيا ِب���ِه االأ ِم���ن مَّ
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َحاِب  َياِح َوال�سَّ يِف الررِّ ِ ٍة َوَت�رْ آبَّ ِفيَها ِمن ُكلرِّ َدا

َقْوٍم  َي���اٍت لرِّ ْر����شِ الآ َم���اء َواالأَ ���ِر َب���نْيَ ال�سَّ امْلُ�َسخرِّ

َيْعِقُلوَن«.)البقرة �/��4(

-ودوام الليل والنه������ار وال�سم�س والقمر 

والنجوم.

ْم����َش  َه���اَر َوال�سَّ ْي���َل َواْلنَّ ���َر َلُك���ُم اللَّ »َو�َسخَّ

نَّ يِف َذِلَك  َراٌت ِباأَْمِرِه اإِ ُجوُم ُم�َسخَّ َواْلَقَم���َر َواْلنُّ

َقْوٍم َيْعِقُلوَن«. )النحل ��/��( َياٍت لرِّ الآ

جني������ل فوجدوا اأن ال  2-ورجع������وا اإىل االإ

اختالف اإال يف ال�سيغ.

فالعقل هناك هو احلكمة هنا.

واحلكم������ة كما عرفتها قوانني اللغة- اأي 

التاأمل الب�������رصي املتحرر والت�رصف بالفطنة 

اأي هي العقل.

والعقل لي�س غري احلجر والّنهى وحب�س 

مور قبل  النف�������س عن الهوى والتثب������ت من االأ

قدام عليها. االإ

م��ع��ج��م ال���له���وت ال��ك��ت��اب��ي ع��رف 

احلكمة بقوله:

ن�س������ان بفطنة  »احلكم������ة اأن يت�رصف االإ

ومهارة وه������ي التي تقود اإىل تنظيم القواعد 

االأخالقية املرتبط������ة بالدين وكلمة اهلل هي 

يف ذاته������ا �سورة حكمة وه������و اأمر له اأهميته 

�رصط اأن نف�رصه تف�سرياً �سحيحاً«.

فكالهما »العق������ل واحلكمة« يقودان اإىل 

مور باأف�سل الطرق. اإجناز اأف�سل االأ

لذل������ك ا�ستق������ر يف عق������ول العق������الء اأن 
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االختالف ب������ني »العقل واحلكمة« اليعدو اأن 

يكون اختالفاً يف ال�سيغة واحلروف.

فالعاقل حكي������م واحلكيم عاقل وال فرق 

بني �سلوكهما يف احلياة.

واإذ و�سل������وا اإىل ه������ذا احلقيق������ة عادوا 

أنه������ا يف امل�سيحية  اإىل الن�سو�������س فوجدوا ا

�سالم توجه������ت اإىل العاقل فتحدثت اإليه  واالإ

أ�سد اأمور احلياة ا�ستغالقاً وفو�سته يف  ع������ن ا

أ�سباب احلكمة فيها واأقنعته  اال�ستق�ساء عن ا

اأن ال ه������دف منه������ا وال غاية له������ا غري بناء 

ف�سل روحياً واجتماعياً. ن�سان االأ االإ

امل�سيحي������ة  يف  الن�سو�������س  اأي  أنه������ا  وا

�س������الم تلتقي يف تف�سري كلي������ات الوجود  واالإ

وحكمة التكوين.

بع������د ا�ستقرار ه������ذه احلقيقة يف عقول 

العق������الء انطلق������وا يبحث������ون ع������ن القوا�سم 

امل�سرتكة ونقاط االلتقاء العبادية وال�سلوكية 

�سالم. بني امل�سيحية واالإ

واعتربوا اأن �رصحها وطرحها بني النا�س 

وت�سفيته������ا من ال�سوائب الت������ي حلقتها هو 

وحده القادر على اإزالة احلذر املتبادل وهو 

اأهم واأقد�س واجبات املثقف يف اجلانبني.

لق������د �سئمن������ا الر�س������وخ عل������ى �سف������اف 

التف�سري.

فعل������ى م������دى الب�������رص والب�س������رية نرى 

العلماين منهما ال������ذي ال يقيم وزناً للثوابت 

الديني������ة يقوم بكامل ن�ساط������ه العلماين دون 

خرين ولكن: اعرتا�س من االآ

اإن حت������ول امل�سيح������ي اإىل م�سلم اأو حتول 

امل�سل������م اإىل م�سيح������ي حتى ل������و كان التحول 

طقو�سي������اً فق������ط، تقوم الدني������ا والتقعد مع 

االحتجاج ال�سديد على الدين الذي انتهكت 

أ�ستاره. ا

ل������و كان للعقل ح�سور لق������ال كلمته من 

جنيل. القراآن واالإ

ففي القراآن:

يِن«. )البقرة �/���( ْكَراَه يِف الدرِّ -»اَل اإِ

ى َيُكوُنوْا  ا����َش َحتَّ وفيه: »اأََفاأَن���َت ُتْكِرُه النَّ

ِمِننَي«. )يون�ش 99/�0( ْ
ُموؤ

ا َك�َسَب َرِهنٌي«.)الطور  وفيه: »ُكلُّ اْمِرٍئ مِبَ

)��/��

الَّ ُو�ْسَعَه���ا   َنْف�س���ًا اإِ
ُ
���ُف اهلّل وفي������ه: »اَل ُيَكلرِّ

َلَها َم���ا َك�َسَبْت َوَعَلْيَها َم���ا اْكَت�َسَبْت«. )البقرة 

)���/�

م������ر امل�سيحي  ويف امل�سيحي������ة: ذل������ك االأ

احلا�سم:

واخت���اروا  ال�سب���ل  جمي���ع  اإىل  »تعّرف���وا 

ف�سل«. االأ

ل������و قي�س للعقل اأن يك������ون حا�رصاً لبنّي 
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أّي من امل�سيحية  ولئك الب�سطاء اأن ما بني ا الأ

�س������الم وبني اأي ح������زب علماين فروق ال  واالإ

أو ت�سميدها. ي�ستطاع ت�سحيحها ا

�سف  �سف بل يزداد االأ ذل������ك يدعو اإىل االأ

قوال  أن�سطة االأ كلما ازداد ا�ستبعاد العقل عن ا

عمال. واالأ

هذا العلماين الذي ورث االنتماء الديني 

مع االنتم������اء الن�سبي وال يرى فيما ورثه من 

طقو�س و�سعائ������ر ويقيني������ات اأي نف�س اإلهي 

يتمطى من كهوف نف�سه مرياثه الديني ويثور 

ب�������رصاوة اإذا ما اأ�سيب املرياث بطائف -ولو 

كان عابراً -من قول اأو ت�رصف.

أنا هنا باملنتقد ولكنني اأعر�س  عفواً فما ا

مثلة من دون اأي اأهداف  فكار مقرونة باالأ االأ

اإىل فر�س اأي منها.

لذلك اأكرر القول:

ب������اأن اأول واأكرم واجبات املثقف املخل�س 

ح�������س النا�س م������ن الطائفتني عل������ى قراءة 

وا�ستبع������اد  والروي������ة  بالتعق������ل  الن�سو�������س 

العواطف.

اإذ ذاك:

ينقلب احلوار من ج������دل عقيم اإىل ثراء 

فكري جامع للقوا�سم امل�سرتكة.

اإذ ذاك اأي�ساً:

تغيب تي������ارات اخلالف يف بحر التالقي 

فكار يذيب عنا�رص ال�رصاع ويحول  فالتقاء االأ

ن  املجامالت الق�رصي������ة اإىل اأخوة حقيقية الأ

الوحدة يف اهلل هي قمة التاآخي.

وليتذك������ر اجلميع ما قاله الر�سول بول�س 

يف ر�سالته اإىل اأهل غالطية:

»لي����ش يه���ودي وال يوناين لي����ش عبد وال 

نك���م جميعًا واحد  حر لي����ش ذكر وال اأنثى الأ

يف امل�سيح ي�سوع«. )غلطية 3/��(

وما قاله القراآن:

ُهْم  ْر�شِ ُكلُّ َمَن َمن يِف االأَ َك الآ »َوَل���ْو �َساء َربُّ

���ى َيُكوُن���وْا  ا����َش َحتَّ َجِميع���ًا اأََفاأَن���َت ُتْك���ِرُه النَّ

ِمِننَي«. )يون�ش 99/�0( ْ
ُموؤ

اِبِئنَي  ِذيَن َهاُدوا َوال�سَّ آَمُنوا َوالَّ ِذيَن ا نَّ الَّ »اإِ

 
َ نَّ اهللَّ ِذي���َن اأَ�ْرَُكوا اإِ ���اَرى َوامْلَُجو����َش َوالَّ �سَ َوالنَّ

 َعَلى ُكلرِّ 
َ نَّ اهللَّ ���ُل َبْيَنُه���ْم َيْوَم اْلِقَياَم���ِة اإِ َيْف�سِ

�َسْيٍء �َسِهيٌد«.)احلج ��/��(

أ القارئ باإمعان ت�������رصف ال�سيد  وليق������را

امل�سي������ح حينما جيء بالزاني������ة اإليه لريجمها 

اإذ قال:

-»م���ن منك���م ب���ل خطيئة فلرج���م هذه 

الزانية بحجر فتفرقوا جميعًا«.

-»اإن م���ن ي�سن���ع م�سيئ���ة اأب���ي ه���و اأخي 

واأختي واأمي«.

)متى 49/11(

خرين  ب نف�سه قيماً على االآ اإن م������ن ين�سّ

يكفر من ي�ساء وقتما ي�ساء، هو مدع يتجاوز 
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لهي������ة، ويكفر  ال������ذات االإ عل������ى اخت�سا�س 

مب�سيئتها.

أل�سنتهم كلمة  هوؤالء الذين هانت عل������ى ا

»التكفري« فاجتهوا به������ا حيثما تتجه ع�سلة 

الل�س������ان التي مكنها خلوه������ا من العظام من 

اأن تتح������رك يف جميع االجتاه������ات اإمنا هم 

عاطفيون اأعط������وا عقولهم اإجازات مفتوحة 

على الزمن.

اأ�سدرت موؤخرًا:

كتاباً بهذا اخل�سو�س حتت ا�سم »االلتقاء 

ن�سار واخل�سوم  �سالمي امل�سيحي« بني االأ االإ

فكان الب������د يل من ا�ستبعاد الفكر التق�سيمي 

�س������م ال������ذي م������الأ روؤو�س بع�������س تابعي  االأ

الديانتني وحال بينها وبني ال�سواب.

فامل�سلم ال������ذي يجاهد يف فر�س هيمنته 

على امل�سيح������ي وامل�سيحي الذي يكفر امل�سلم 

ويخ�ساه هما خارج معادلة التالقي.

�سالم حتركا يف  كالهم������ا امل�سيحي������ة واالإ

زمن فر�س عليهما ظروفه.

ونحن الي������وم يف زمن يوج������ب علينا اأال 

يطغى ما غرب على ما ح�رص.

أ  أ ويقرا على امل�سلم وعل������ى جميع من قرا

يف القراآن:

�ْسَلُم«. اآل عمران  يَن ِعن���َد اهلّلِ االإِ نَّ الدرِّ »اإِ

 19/3

�ْسَلِم ِدين���ًا َفَلن ُيْقَبَل  »َوَم���ن َيْبَتِغ َغْرَ االإِ

آل  ي���َن«. ا ا�ِرِ ِخ���َرِة ِم���َن اخْلَ ِمْن���ُه َوُه���َو يِف االآ

عمران 3/�� 

�سالم  اأن يفهم املعنى احلقيقي لكلمة االإ

من خالل الع������ودة به������ا اإىل معدنها العربي 

�سي������ل فاحل������روف �������س. ل. م تع������ددت  االأ

ت�سكالتها و�سيغتها يف اللغة.

ويف جميع تل������ك ال�سي������غ واال�ستقاقات 

تعني ال�سالمة من ف�ساد القول والعمل وتاأبى 

وىل م������ع والدة الدعوة  اأن تك������ون والدتها االأ

املحمدية.

يات جتزم بعدم  ففي القراآن ع�رصات االآ

خ�سو�سية هذه الكلمة يف زمن معني:

ُه ِلْلَجِبنِي«. ال�سافات  ا اأَ�ْسَلَما َوَتلَّ − »َفَلمَّ
وابن������ه  اإبراهي������م  103/37 حتدث������ت ع������ن 

اإ�سماعيل.

ْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب َيا  ى ِبَه���ا اإِ − »َوَو�سَّ
وُتنَّ  يَن َفَل مَتُ َطَفى َلُك���ُم الدرِّ  ا�سْ

َ
نَّ اهلّل َبِن���يَّ اإِ

�ْسِلُموَن«. )البقرة �/��3( اإاَلَّ َواأَنُتم مُّ

َ َيْعُقوَب امْلَْوُت  ْذ َح�رَ − »اأَْم ُكنُتْم �ُسَهَداء اإِ

ْذ َق���اَل ِلَبِني���ِه َم���ا َتْعُب���ُدوَن ِمن َبْع���ِدي َقاُلوْا  اإِ

�ْسَماِعيَل  ْبَراِهيَم َواإِ آَباِئ���َك اإِ َل�َه ا َل�َهَك َواإِ َنْعُب���ُد اإِ

َل�ه���ًا َواِح���دًا َوَنْحُن َل���ُه ُم�ْسِلُموَن«.  �ْسَح���اَق اإِ َواإِ

)البقرة �/�33(
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َاِنّيًا  ْبَراِهي���ُم َيُهوِدّيًا َواَل َن�رْ − »َم���ا َكاَن اإِ

عم���ران  )اآل  �ْسِلم���ًا«.  مُّ َحِنيف���ًا  َكاَن  َوَلِك���ن 

 )��/3

يات تن�سوي جميع  حتت �سقف ه������ذه االآ

املعاين التي تعرب عن اخللو من الف�ساد.

�سالم هو  لذل������ك يكون معن������ى كلم������ة االإ

»الطهارة من النف������اق« و»ال�سدق مع النف�س 

أياً كان انتماوؤه الطائفي  خر« ا واهلل« »ومع االآ

بد. نه ق�سيم الوطن اإىل االأ الأ

هذه حقيقة ما عناه القراآن حينما حتدث 

يف �سورة اآل عمران عن عقيدة اإبراهيم:

َاِنّيًا َوَلِكن  ْبَراِهيُم َيُهوِدّيًا َواَل َن�رْ »َما َكاَن اإِ

�ْسِلمًا«. )اآل عمران 3/��( َكاَن َحِنيفًا مُّ

آن اأي�ساً حينما حتدث  وهذا ما عناه القرا

ن�س������ان ب�سخ�س النبي حممد )�س( يف  اإىل االإ

نعام. �سورة االإ

�ْسَتِقيٍم  َاٍط مُّ ىَل �رِ ي اإِ ِني َهَدايِن َربرِّ نَّ »ُقْل اإِ

ْبَراِهيَم َحِنيف���ًا َوَما َكاَن ِمَن  َة اإِ لَّ ِدين���ًا ِقَيمًا مرِّ

َياَي  َلِت���ي َوُن�ُسِك���ي َوحَمْ نَّ �سَ ِك���نَي* ُق���ْل اإِ امْلُ�ْرِ

يَك َلُه َوِبَذِلَك  نَي* اَل �َرِ ِ َربرِّ اْلَعامَلِ
اِتي هلِلّ َومَمَ

نعام �/���- ُل امْلُ�ْسِلِم���نَي«. )االإ ِم���ْرُت َواأََنْا اأَوَّ اأُ

)��3-���

�س������الم« وتفكي������ك  اإن حتلي������ل كلم������ة »االإ

حروفها وتدبر معناها هو الذي يقدم املعنى 

احلقيقي لها.

لذلك وقد ح�������رصت داللتها اأخرياً على 

الدع������وة املحمدي������ة- ب������ات عل������ى تابع هذه 

خرين حقيقة معناها  الدعوة اأن يعي�س مع االآ

واأن يعتقد باأنها �سملت جميع ال�سادقني مع 

خرين. اهلل واالآ

اإذ ذاك يج������د امل�سلم نف�س������ه وجهاً لوجه 

اأمام قول اهلل يف احلجرات:

نَثى  ن َذَكٍر َواأُ ا َخَلْقَناُكم مرِّ نَّ ا�ُش اإِ َها النَّ »َيا اأَيُّ

نَّ اأَْكَرَمُكْم  َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِ

ِ اأَْتَقاُكْم«. )احلجرات �3/49(
ِعنَد اهللَّ

 يف اللون والل�سان والعادات 
)1(

فاالختالف

أنه قدر م������ن اهلل مربوط بغاية التعارف  مع ا

ن حرف »الالم« يف »تعارفوا« هو للتعليل،  الأ

اأي الت�سبيب.

وهذا يعني:

»اأن �سب������ب التع������دد يف اجلن�������س واللون 

والل�سان هو التعارف«.

ن  آل������ف والتاآخي، الأ والتع������ارف ه������و التا

الب�������رص جميعاً اأ�رصة واح������دة تنا�سلوا من اأب 

أم وتكاثروا قبائل و�سعوباً. وا

ه������ذا التحديد يج������د م�سداقه يف قول 

النبي )�س(.

»اخللق جميعهم عي������ال اهلل واأحبهم اإىل 

أو كما قال: أنفعهم لعياله« ا اهلل ا
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اإن ك������وين م�سلم������اً منتمي������اً اإىل عائل������ة 

أ�ستق�سي عن معنى  اإ�سالمي������ة، حتم علي اأن ا

�س������الم وحينما فهم������ت �سموليتها  كلم������ة االإ

خالق������ي ا�ستبعدت من  وبعده������ا الزمني واالأ

معادل������ة التالقي جماعة الفك������ر التق�سيمي 

أياً كان  أياً كان االنتماء وا املتح������زب املتع�سب ا

امل�ستوى الثقايف.

أياً كان امل�ستوى الثقايف. وا

هذا بالتاأكيد:

آه كتاب������ي »التالقي ب������ني امل�سيحية  ما را

�س������الم« مربراً للتح������رك على اخلطوط  واالإ

التالية:

ا�ستبع������دت الفك������ر ال������ذي ع������ربت عنه 

جالء  باء االأ ألقاها اأح������د االآ املحا�������رصة التي ا

عل������ى عدد حم�س������ور يف م������كان مغلق حيث 

�سالم قا�سدة  ا�ستفا�ست يف احلديث عن االإ

خرية. �سالمية االأ اتباع الدعوة االإ

اإذ بع������د التمعن مبا جاء فيها وتفح�سها 

فقرة فقرة يتبني يل اأن اأفكارها تتعار�س مع 

اأقوال وتعاليم ال�سيد امل�سيح ور�سله وتعار�س 

أ املواطني������ة الذي اأ�سحى حاجة حياتية  مبدا

لنا جميعاً فهي بدعوتها ال�سوداء فكر يفرق 

أوامر اهلل وتعاليم الر�سل  وال يجمع ويخالف ا

وم�سلحة الوطن واملواطنني.

-وما جاء يف التوراة احلالية.

من »تطرف« و»ا�ستع������الء على اجلميع« 

و»ادعاء خ�سو�سية اهلل باليهود وخ�سو�سية 

اليهود باهلل« و»احلقد الدامي على ال�سعوب 

جميع������اً« الت������ي لي�س������ت يف نظ������ر اليهودي 

وعقيدته غ������ري حيوانات هربت من الزرائب 

�سكال الب�رصية اإال لكي ال يتقزز  ومل تخلق باالأ

ن الرب خلقها خلدمة اليهود  منها اليهود الأ

فقط.

هذا الفكر الذي ي�سكل العقيدة اليهودية 

والذي هو اأوغل يف التفرقة من فكر املحا�رصة 

أ�ستبعده من جو التالقي الذي  حتم علي اأن ا

امتلك يف قناعتي واإمياين.

الباحث������ني  جمي������ع  اإىل  وتوجه������ت   -

أ  والدار�سني فا�ستبعدت اأي�ساً جميع من يقرا

أو  أو يكت������ب عنها، تف�سرياً ا الكتب ال�سماوية ا

ن من  تاأوي������اًل اأو حتلي������اًل بتحيز وانفع������ال الأ

حقها وحق احلقيقة اأن تفهم -كما تعني- اإذ 

لي�������س لقائلها وملبلغها من غاية �سوى حتقيق 

ن�س������ان.... وقد عرب  امل�سال������ح امل�رصوعة لالإ

ابن اجلوزية عن ذل������ك حيث اخت�رص الغاية 

قائاًل:

أينم������ا وجدت م�سلح������ة اجلماعة فثم  »ا

�رصع اهلل ودينه«.

اإن اخلالفات التي ال تزال تطحن االأمم 

مرتدية »ك�سوة الدي������ن« لي�ست من الدين يف 

�سيء فاأبن������اء الوطن ولو تع������ددت طوائفهم 
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توحدت م�ساحله������م يف التاريخ واجلغرافيا 

واللغة والثقافة.

أم������راً خا�ساً وحدهم �ساوؤوا  كما اأن ثمة ا

أبناء �سعبنا العربي  أنهم واأعني ا أب������وا وهو ا أم ا ا

ه������دف للطامع������ني اقت�سادي������اً  خ�سو�س������اً 

و�سيا�سياً.

يبتدئ بالرتغيب ث������م اإىل الرتهيب الذي 

ن������ذار الدبلوما�سي ف������اإن مل يُجِد  يتكل������م باالإ

فاحلدي������ث بالقنابل والدباب������ات والطائرات 

�سنان. واجليو�س امل�سلحة حتى االأ

اإنن������ا )م�سيحيني وم�سلم������ني( انبثقنا من 

جذر واحد هو اجلذر العربي وعندما كانت 

متر اأمتنا باملحن امل�سريي������ة كانت �سواعدنا 

أل�سنتنا ومواقفنا تتاآخى حتى املوت. وا

يكفي لبيان ذلك.

-وم������ع اأن بني ي������دي الكثري م������ن املحن 

امل�سريية التي فر�ست وحدة اجلهاد اأن اأقدم 

اأمثلة ثالثة هي:

1- حينم������ا قدمت اإلينا جيو�س الفرجنة 

.»
)2(

غازية با�سم »ال�سليب

أنها دعوى باطلة  عرف امل�سيحيون العرب ا

ن ال�سلي������ب يجم������ع وال يف������رق ويدعو اإىل  الأ

ن امل�سيح قال لبطر�س  املحبة ال اإىل البغ�ساء الأ

عندما قطع ب�سيف������ه اأذن رئي�س الكهنة: »رد 

ن كل الذي���ن ياأخ���ذون  �سيف���ك اإىل مكان���ه الأ

ال�سيف بال�سيف يهلكون«.)متى ��/�3(

فتاآخى القلب امل�سيحي مع القلب امل�سلم 

�سل ومكارم  اللذين وحدت بينهما، وحدة االأ

االأخالق الدينية، واحت������د االثنان يف جميع 

ر�س  املعارك ال�سليبية التي اندلعت على االأ

العربية امل�سرتكة.

لقد توحدوا يف امل�سري.

جترع������ا دون تفري������ق م������رارة الهزائ������م، 

أثمار االنت�سار على جيو�س  وقطفا دون تفريق ا

الفرجنة.

2- حينم������ا تعر�س������ت لغة الع������رب لغة 

دب لهجوم  القراآن ولغة ال�سع������ر والفكر واالأ

اال�ست�������رصاق وامل�ست�رصقني وق������ف لفيف من 

البيوت العلمية امل�سيحية، �سد تلك اجلائحة 

وو�سع������وا القوامي�س واملعاج������م وامل�سنفات 

جانب واملتخاذلني  أك������دت للطامعني االأ التي ا

العرب اأن اللغة العربية هي من اأكرم اللغات 

  )3(
واأكرثها �سالحية للحياة.

�ست������اذ �سعيد عقل  3- حينم������ا طالب االأ

وتالمذت������ه اأن يكت������ب الفك������ر العرب������ي كتباً 

وجمالت و�سحفاً.

− اأما باحلرف الالتيني.
أم������ا باللغة العامي������ة املحكية يف كل  − وا

قطر.

− رد عليهم م�سيحيون وم�سلمون قائلني 
على ال�سواء:

− مل������اذا مل تطالبوا باإج������راء هذه العملية 
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اجلراحي������ة على اللغة العربي������ة التي ال تزال 

�سارات املربعة من������ذ ثالثة اآالف  تكت������ب باالإ

�سنة.

− ملاذا مل تتحول لغة التاأليف والتعليم يف 
جميع العامل اإىل اللغات العامية املحكية.

− واإن كتبت اأفكار كل قطر بلغته العامية 
قطار. مات اجلامع بينه وبني باقي االأ

− فاللغ������ة العربية هي جامع ن�سبي يفوق 
بوين. االنت�ساب اإىل االأ

وقد عرب النب������ي )�سلى اهلل عليه و�سلم( 

عن ذلك بقوله:

العربية  واأم،  ب��اأب  العربية  »لي�ست 

ب��ال��ل�����س��ان ف��م��ن ت��ك��ل��م ال��ع��رب��ي��ة فهو 

عربي«.

ولي�������س من ه������دف لهذه الدع������وة �سوى 

لق������اء بنا يف فرن العوملة ك������ي نتحول اإىل  االإ

لدائ������ن �سهلة الط������ي والل������ي وال�سياغة من 

جديد.

جنيل  آيات االإ ألتم�س للقراء من ا قب������ل اأن ا

والق������راآن م������ا يوؤك������د تكاملهم������ا العب������ادي 

واالجتماعي وكونهما يف العامل العربي ق�سيما 

الوط������ن وال�سقيقان املتالزم������ان يف الباأ�ساء 

والهناء يف ال�رصاء وال�رصاء واأن هذا املرياث 

اإليهما منذ القدمي و�سوف يبقى ما بقينا.

أربعة  قبل ذلك اأحب التاأكيد جمدداً على ا

هي:

أياً كانت هويته واإىل  1- الفكر التق�سيمي ا

أية جهة كان انتم������اوؤه مازال يلهث منذ اأكرث  ا

من ع�رصة قرون وراء هذا الهدف العدو.

2- اإنن������ا اإذ نحتاج اإىل م������ا يخل�سنا من 

الت�������رصذم وال�سياع، لن جند م������ا يلبي هذه 

احلاجة، م������ا مل ن�ستفد من جمي������ع املواهب 

والطاقات من دون اأي حائل طائفي فاملوهبة 

واملواطني������ة النظيفة يجب اأن تكونا امل�سطرة 

�سخا�س  الوحي������دة الت������ي تقا�س بها قي������م االأ

ومواقعهم االجتماعية.

لقد اأقفرت �ساحاتنا الفكرية من املوهوبني 

فكار ال�سلفية وما يدور  الذين هرب������وا من االأ

يف فلكها من العادات اإذ مبقت�ساها و�سعت 

بهام من كف  أنفا�������س النا�س بني ال�سبابة واالإ ا

ال�سلطان متحكمة يف ال�سهيق والزفري.

وهناك حيث هم اليوم �سار منهم العلماء 

ثرياء. طباء وكبار االأ وم�ساهري االأ

أناخ التاريخ على كواهل الل�سو�س،  ومثلما ا

م������ة من �سظف مادي  آلت اإليه االأ جمي������ع ما ا

وح�س������اري يلقي اليوم عل������ى الكاهل اإياه ما 

نحن مقبلون عليه من الت�سحر العلمي.

اأما الدين:

جنيل منذ األفي عام  الذي اعتمد على االإ

أربعمئة عام فهو  أل������ف وا وعل������ى القراآن منذ ا

بريء من امل�سوؤولية براءة قاطعة.
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أوام������ره ونواهيه الثابتة يف كل كلمة  ن ا الأ

من كلماته تختلف اختالفاً �سديداً عما ي�سود 

وامر والنواهي. جمتمعاتنا من االأ

مة. - الدين يدعو اإىل وحدة االأ

مة الي������وم تعي�س ع�رص الطوائف يوم  واالأ

كان������ت كل مدينة مملكة وعل������ى تلك املدينة 

يقوم ملك.

وحينم������ا ج������اء جي�س الفرجن������ة كان كل 

واحد من تلك امل�سوخ امللكية ينتظر لريى ما 

�سوف يحل بجاره.

لي�س م������ن فرق بني م������ا كان عليه ع�رص 

ن �س������وى اإننا  الطوائ������ف وما نح������ن عليه االآ

أبقينا على التق�سيم بثوب اإقليمي. ا

أ�سقائه  اإذ كر�سنا ا�ستقاللية كل اإقليم عن ا

بالنظ������ام والتنظي������م والقوان������ني والد�ساتري 

من  واملوؤ�س�سات واملحاكم وال�سجون وقوى االأ

واجلي�س.

- الدين يدع������و اإىل ممار�سة القوة حتى 

اأق�س������ى طاقاتها �سد العدو الغا�سب ويعترب 

أبواب اجلنة. اجلهاد واحداً من ا

اأما يف عاملنا العربي فالعينان مفتوحتان 

أع������داء ال�سلطان والي������دان جاهزتان  عل������ى ا

للدف������اع عنه اإن قوة القوة ترى طريقها على 

قدام املحكومة  الظهور املحكومة باجللد واالأ

بالفلق والرقاب املحكومة بال�سنق.

3- يدع������و الدين اإىل امل�ساواة بني اخللق 

نهم عيال اخلالق حكاماً وحمكومني. الأ

قاليم فهو: اأما ما يقوم يف اأكرث االأ

قلي������م ب������دء اخلل������ق، واأول  اأن حاك������م االإ

زمنة ال�سابقة على جتليه يجب  التكوي������ن واالأ

اأن متّحي من التاريخ.

هو ال�س������ورة ال�سادقة عن ذلك احلاكم 

وروبي الذي قال كلما حاول ال�سعب تغيري  االأ

أبادر فاأغري ال�سعب. نظام احلكم ا

4- �سوف يجد القارئ اأن ثمة الكثري من 

�سالم مثلما  العبادات والعادات جاءت يف االإ

ناجيل وقب������ل اأن يت�رصع نبادر  ج������اءت يف االأ

فنقول له:

الديانات ال تن�سخ بع�سها

كما ال تكرر بع�سها

بل ياأخ������ذ املتاأخر من املتقدم ما ين�سجم 

م������ع طبيع������ة احلا�رص وهو فيم������ا ي�سعه من 

جديد مكمل فقط.

فامل�سيح عليه ال�سالم قال:

نق����ش النامو�ش  »ال تظن���وا اأين جئ���ت الأ

كمل...«  نق�ش ب���ل الأ نبي���اء م���ا جئت الأ اأو االأ

)متى �/��(

والنب������ي حممد )�سل������ى اهلل عليه و�سلم( 

خلق«. متم مكارم االأ قال: »اإمنا بعثت الأ
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هذا الق������ول ال�رصيح م������ن النبيني ينفي 

»ن�سخ اجلديد« من الديانات للقدمي منها بل 

يكمله.

ف������اآراء امل�سيحي������ة يف ال�سب������ت والرجم 

وجنا�س������ة الطعام واخلت������ان و�سواها تختلف 

عما �سبقها يف اليهودية.

�س������الم يف و�سطيت������ه »العمل للدنيا   واالإ

خف������ات يف ال�سالة«  خرة« و»اجلهر واالإ واالآ

و»الك������رم والبخ������ل« و�سواه������ا تختل������ف عن 

امل�سيحية.

تل������ك االختالف������ات لي�س������ت يف جوه������ر 

أم������ور الزمن الذي  العب������ادات بل هي م������ن ا

نها تنا�سب تطوراته. يطلبها الأ

وما ذلك اإال:

ن املتكلم واحد هو اهلل. − الأ
ن�سان  − وغايت������ه واح������دة هي تربي������ة االإ

وتطويره عبادياً واأخالقياً.

فاإن وجد اأو روي ما يخالف هذه احلقيقة 

فذلك و�سع وتزوير.

ع������د اإىل التالقي بني امل�سيحية  وبعد فالأ

�سالم موؤكداً اأن ما �سوف اأورده باخت�سار  واالإ

�سديد ال يغني الباحث عن العودة اإىل املراجع 

أو تو�سيح الغام�س  أراد تف�سي������ل املجمل ا اإن ا

أو ت�سحيح اخلطاأ اإذا وجد. ا

العبادات

أه������م مو�سوعني م������ن موا�سيع  اخ������رتت ا

العبادة هما »التوحيد« و»ال�سالة«.

�- فالتوحيد:

زع������م اليه������ود اأن جميع اخلل������ق قروؤوا 

وىل من  ية االأ وىل يف االآ كلم������ات التوحي������د االأ

�سفر التكوين: »يف البدء خلق اهلل ال�سماوات 

ر�ش«. واالأ

ولكن قارئ������ي الكتاب بالن�������س العرباين 

ية يف �سفر التكوين كما يلي: قروؤوا هذه االآ

له������ة ال�سم������اوات  »يف الب������دء خلق������ت االآ

ر�س«. واالأ

ولكن التحوي������ل اإىل �سيغة الفرد قام به 

الفّري�سّيون فيما بعد.

وىل  أ�سفار الت������وراة اخلم�سة االأ وم������ع اأن ا

و»العدد«  و»الالويني«  و»اخلروج«  »التكوين« 

و»التثنية« نزلت على مو�سى.

فق������د ت�سمن������ت اأن »اإبراهي������م اخلليل« 

و»ملك������ي �سادق« كانا موحدي������ن وهما اأقدم 

من مو�سى باأكرث من �سبعمئة �سنة.

واأن نوح������اً كان موح������داً وه������و اأقدم من 

اإبراهيم بحوايل األف �سنة.

حتى ل������و جتاوزنا م������ا �سب������ق وبقينا يف 

التوراة فماذا نرى؟

نرى �سورة هلل �سغرية جداً اإذا ما قي�ست 

براهيمية التي جعلت النار برداً  ب�سورت������ه االإ

أنباأه اهلل  و�سالماً وب�سورت������ه لدى نوح الذي ا

بالطوفان واأجناه منه....
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نرى يف التوراة:

اإن اهلل اليه������ودي »يه������وه« ي�رصح بوجود 

آلهة �سواه. ا

وينه������ى اليهود اأن يعبدوا غريه حتى لقد 

وىل: »ال  مر يف الو�سية االأ أ�������رص على هذا االأ ا

آلهة غريي«. يكن لك ا

آلهة  اأي لي�������س اإله������اً واح������داً غريه ب������ل ا

متعددون.

-و»يه������وه« يحم������ل طبعاً غي������وراً و�سيق 

�سدر

لهة« خروج  »ال������رب اإله غيور من بقية االآ

 5/20

-ثم هو »يهوه« يقود اجليو�س ويقتل النا�س 

ويحقق لليهود ن�رصاً جمبوالً بالدماء.

�سالم اأما التوحيد: يف امل�سيحية واالإ

فهو خمتلف متام االختالف عما ورد يف 

التوراة

فيهما اإن:

حياء  اهلل واح������د ال اإل������ه �سواه خال������ق االأ

�سي������اء ال �رصيك معه وال ق�سيم له غني ال  واالأ

غنى عنه:

 
ُ ِ َواهللَّ

ىَل اهللَّ ا�ُش اأَنُتُم اْلُفَقَراء اإِ َها النَّ »َيا اأَيُّ

ِميُد«.)فاطر �3/��( ُهَو اْلَغِنيُّ احْلَ

يف امل�سيحية:

ب واالبن  ثم������ة تالزم جوه������ري ب������ني االآ

والروح القد�س

أين������ا اأن الذي ي������رى تعدداً يف هذه  ويف را

الثالثية اإمنا هو قارئ عابر.

- فف������ي ال�سالة الت������ي تتكرر كل يوم يف 

الغ������رب وال�������رصق يتحتم عل������ى امل�سيحي اأن 

يقول:

ب واالب���ن وال���روح القد�ش اإله  »با�س���م االآ

واحد اآمني«.

وبذلك يختلف عن التثليث الوثني الذي 

أقن������وم مهمات ال ي�س������رتك بها  أن������اط ب������كل ا ا

�سواه.

ويف اإجنيل يوحنا: تاأكيد من امل�سيح على 

هذه الوحدة اجلوهرية.

ب  ب واالآ ب اأنا يف االآ »من راآين فقد راأى االآ

عمال  ب احل���ال يف ه���و يعم���ل االأ يف لك���ن االآ

وال���كلم الذي اأكلمكم ب���ه ل�ست اأتكلم به من 

نف�سي«. )يوحنا �0�-�0/�4(

مي������ان النيقاوي  -ويف بداي������ة قان������ون االإ

وردت العبارة التوحيدية التالية:

»باحلقيقة نوؤمن باإله واحد...«

آخ������ر لقاء م������ع التالميذ وهو لقاء  -ويف ا

خري قال ال�سيد لتالميذه. الع�ساء ال�رصي االأ

مم وعمدوهم  »فاذهبوا وتلمذوا جميع االأ

ب واالبن والروح القد�ش«. با�سم االآ

ب واالب������ن والروح  ومل يق������ل باأ�سم������اء االآ

القد�س.

وىل: قال: - ويف ر�سالة يوحنا االأ
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»الذي���ن ي�سه���دون يف ال�سم���اء هم ثلثة« 

ب واالب���ن والروح القد�ش »وهوؤالء الثلثة  االآ

هم واحد«.

له الواحد« يف: - وردت كلمة »االإ

»يوحنا 44/5« و»متى 17/19« و»مرق�س 

29/12-32« و»غالطي������ة 20/3« و»يعقوب 

19/2« و»اأف�س�س 5/4« و»رومية 3/3«.

قاليم  وهكذا جتد وحدة اجلوهر بني االأ

موؤك������دة على اأن ال انف�سال وال ا�ستقالل عن 

ب الواجب الوجود. االآ

�سالم: فم������ع اأن التوحيد يتفق  اأما يف االإ

أنه يختلف  مع امل�سيحية يف وحدانية اهلل غري ا

يف »اجلهارة« و»الت�رصيح املبا�رص«.

خال�������س مثال مبا�رص يوؤكد  ويف �سورة االإ

ذل������ك دون احلاج������ة اإىل التما�������س ال�������رصوح 

وحتديد الرموز.

َمد ❁ مَلْ َيِلْد   ال�سَّ
ُ  اأََحٌد ❁ اهللَّ

ُ »ُقْل ُهَو اهللَّ

خل�ش  ُه ُكُفوًا اأََحٌد«. )االإ َومَلْ ُيوَلْد ❁  َومَلْ َيُكن لَّ

)4-3-�-�/���

أِلَه« اأي حتري وهذا يعني  فكلمة اهلل من »ا

اأن اهلل احت������ارت العقول في������ه وعجزت عن 

اإدراكه ف�سمي يف القراآن بهذا اال�ستقاق.

وكلم������ة »اأحد« اأي املف������رد الذي ال يتكرث 

أ وبذلك يختلف عن الواحد الذي  وال يتج������زا

أ اإىل ما ال نهاية. يتكرث ويتجزا

ن  و»ال�سم������د« هو الذي ال ج������وف له الأ

الذي يتحكم يف املخلوقات اأجوافها.

وجملة »مل يلد ومل يول������د« اأي تنزيه كامل 

يديولوجيني. عن ال�سريورة وامل�سري االأ

ب« التي ج������اءت اأي�ساً يف  وم������ا كلمة »االآ

التوراة �س������وى رمز غري م������ادي عن العالقة 

ب وابن������ه  احلميم������ة الت������ي تك������ون ب������ني االآ

يديولوجيني. االأ

ويوؤي������د هذا االجت������اه اأن ال�س������الة التي 

يرددها كل م�سيحي تبتدئ.

»اأبانا الذي يف ال�سماوات ليتقد�ش ا�سمك 

لياأت ملكوتك لتكن م�سيئتك كما يف ال�سماء 

ر�ش....«. )متى �/�( كذلك على االأ

نعم ثمة تفريق بني:

بوة: بالن�سبة للم�سيح. االأ

خرين. بوة: بالن�سبة لالآ واالأ

ه������ذا التفري������ق قائم ب�رصاح������ة يف قول 

أبيكم ال�سيد اأبي وا

و1/6  و45/5  و27/11   21/7 )مت������ى 

و11/7(

)لوقا: 49/2 و29/22 و32/12(

هذا التفريق قائ������م على اأن العالقة بني 

أبيه ال�سماوي هي جوهرية يف حني  امل�سيح وا

خرين عالقة رمزية. أنها مع االآ ا

�- وال�سلة: 

اإن �سدرت عن اخلالق »اإن اهلل ومالئكته 
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ي�سل������ون...« فهي رحم������ة، واإن �سدرت عن 

املخلوق فهي عبادة وا�ستغفار.

ية 56. حزاب باالآ وقد جمعتا يف االأ

 َوَمالِئَكتَ������ُه يُ�َسلُّوَن َعلَى النَِّبيِّ يَا 
َ َّ
نَّ اهلل »اإِ

آَمنُوا �َسلُّوا َعلَيِْه َو�َسلُِّموا تَ�ْسِليماً«.  َيَُّها الَِّذيَن ا
أ ا

حزاب 56/33( )االأ

وهي: ال تختلف يف املعنى عند امل�سيحيني 

وامل�سلمني.

فعن������د كليهما تعني الدع������اء واال�ستغفار 

قرار بالعبودية له. واإدامة الوالء هلل واالإ

ولكنها مع عظيم قدرها ال ت�سكل وحدها 

ن�سان بل اعتربها القراآن واحدة  واجب������ات االإ

من الت�سع������ة التي ت�سكل اأعم������ال الرب حيث 

قال:

ِق  وْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل امْلَ�ْرِ ْي����َش اْلرِبَّ اأَن ُتَولُّ »لَّ

آَم���َن ِب���اهلّلِ َواْلَيْوِم  َوامْلَْغ���ِرِب َوَل�ِك���نَّ اْل���رِبَّ َم���ْن ا

آَتى امْلَاَل  نَي َوا ِبيرِّ ِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ ِخ���ِر َوامْلَلآ االآ

���ِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَم���ى َوامْلَ�َساِكنَي  َعَلى ُحبرِّ

َق���اِب َواأََقاَم  آِئِل���نَي َويِف الررِّ ا ِبي���ِل َوال�سَّ َواْب���َن ال�سَّ

َذا  َكاَة َوامْلُوُفوَن ِبَعْهِدِه���ْم اإِ آَت���ى ال���زَّ ���لَة َوا ال�سَّ

اء  َّ �َس���اء وال����رَّ اِبِري���َن يِف اْلَباأْ َعاَه���ُدوْا َوال�سَّ

وَل�ِئَك  َدُقوا َواأُ ِذيَن �سَ وَل�ِئ���َك الَّ �ِش اأُ َوِحنَي اْلَباأْ

ُقوَن«.)البقرة �/���( ُهُم امْلُتَّ

اأي: اإن كان ت�سل�س������ل الواجب������ات مبين������اً 

على التقدمي والتاأخري ف������اإن ال�سالة جاءت 

أو بالدليل  يف الرق������م ال�سابع من اأعمال الرب ا

الق������راآين القاطع تعترب ال�س������الة واحداً من 

اأعمال الرب فال تق������وم مقام �سواها من تلك 

عمال  عم������ال كما ال يق������وم اأي من تلك االأ االأ

مقام �سواه.

واأعمال الرب الت�سعة مبا فيها ال�سالة ال 

ترتبط بزمان اأو مكان اأو تخ�س�س باإن�سان.

أنفعهم  فاخللق عي������ال اهلل واأحبهم اإليه ا

لعياله.

���وْا  ُتَولُّ َفاأَْيَنَم���ا  َوامْلَْغ���ِرُب  ُق  ِ امْلَ����رْ  ِ
»َوهلِلّ

ٌع َعِلي���ٌم«. )البقرة   َوا�سِ
َ
نَّ اهلّل َفَث���مَّ َوْج���ُه اهلّلِ اإِ

)���/�

���وُم  ���يُّ اْلَقيُّ الَّ ُه���َو احْلَ َل����َه اإِ  اَل اإِ
ُ
وه���و »اهلّل

َماَواِت  ُه َم���ا يِف ال�سَّ َن���ٌة َواَل َن���ْوٌم لَّ ُخ���ُذُه �سِ اَل َتاأْ

الَّ  ِذي َي�ْسَف���ُع ِعْنَدُه اإِ ْر����شِ َمن َذا الَّ َوَم���ا يِف االأَ

ْذِن���ِه َيْعَل���ُم َما َبنْيَ اأَْيِديِهْم َوَم���ا َخْلَفُهْم َواَل  ِباإِ

َع  ا �َساء َو�سِ الَّ مِبَ ْن ِعْلِم���ِه اإِ ُيِحيُط���وَن ِب�َسْيٍء مرِّ

وُدُه ِحْفُظُهَما  ْر�َش َواَل َيوؤُ َماَواِت َواالأَ ُه ال�سَّ يُّ ُكْر�سِ

َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم«. )البقرة �/���(

وهكذا هي احلال يف امل�سيحية.

وىل اإىل  - ق������ال بول�������س يف ر�سالت������ه االأ

ثيموثاو�س:

»فاأري���د اأن ي�سل���ي الرج���ال يف كل م���كان 

رافع���ني اأيادي طاهرة بل غ�سب وال جدال«. 

)�/�(

�سالم  - ح������ركات الركوع وال�سجود يف االإ

متثل اأق�سى ح������االت اخل�سوع هلل وذلك يف 
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ر�س التي هي واجهة  و�سع اجلبهة عل������ى االأ

ن�سان  الوجه الذي هو بدوره اأ�رصف ما يف االإ

تقابلها احلركات ذاتها يف امل�سيحية عرب عن 

ب »�سنودة« يف �س 175 من الكتاب  ذل������ك االأ

أ�سئلة النا�س حيث قال: الثاين �سنوات مع ا

»اأما خ�سوغ اجل�س������د فيتمثل يف الوقفة 

اإىل ال�سماء  ي������دي املرتفع������ة  املنت�سب������ة واالأ

والركوع وال�سجود اأحياناً«.

- وخ�سو�سي������ة اجلمعة عن������د امل�سلمني 

حد عند امل�سيحيني. تقابلها خ�سو�سية االأ

- و�سالة اجلماعة:

�سالم. - التي ح�س عليها االإ

- ح�س������ت عليها امل�سيحي������ة: اإذ جاء يف 

اأعمال الر�سل.

»كانوا يواظبون كلهم بنف�ش واحدة على 

ال�سلة والطلبة م���ع الن�ساء ومرمي اأم ي�سوع 

واأخوته«. )اأعمال �/�4(

خلق االجتماعية االأ

مثلما:

- قال امل�سيح وهو يغ�سل اأقدام الر�سل:

ين اأعطيتك���م مث���ااًل كم���ا �سنعت بكم  »الأ

ت�سنعون اأي�سًا احلق احلق اأقول لكم:

اإن���ه لي�ش عبد اأعظم من �سيده وال ر�سول 

اأعظم من مر�سله«. )يوحنا �3/ من 3-��(

ب����ر امل�ساك���ني  - »روح ال���رب م�سحن���ي الأ

ن���ادي  �سف���ي منك����ري القل���ب الأ اأر�سلن���ي الأ

بالب����ر  وللعم���ي  ط���لق  باالإ للماأ�سوري���ن 

واأر�س���ل املن�سحق���ني يف احلري���ة واأك���رز ب�سنة 

الرب املقبولة«. )لوقا 4/��-�9(

قال النبي حممد )�س(:

- النا�ش �سوا�سية كاأ�سنان امل�سط.

بي�ش  - ال ف�سل لعربي على اأعجمي وال الأ

على اأحمر اإال بالتقوى.

ومثلما قال امل�سيح )عليه ال�سالم(:

مين فحول  »من لطم���ك على خ���دك االأ

خر اأي�سًا ومن خا�سمك لياأخذ ثوبك  ل���ه االآ

فات���رك له الرداء ومن �سخ���رك ميًل فاذهب 

معه اثنني...«. )متى �/40-39(

جاء يف القراآن:

َئ���ُة اْدَف���ْع  يرِّ �َسَن���ُة َواَل ال�سَّ »َوال َت�ْسَت���ِوي احْلَ

���ِذي َبْيَن���َك َوَبْيَنُه  َذا الَّ ِت���ي ِه���َي اأَْح�َس���ُن َفاإِ ِبالَّ

ُه َويِلٌّ َحِميٌم«. )ف�سلت �34/4( َعَداَوٌة َكاأَنَّ

اء  َّ َوال����رَّ اء  َّ ال����رَّ يِف  ُينِفُق���وَن  ِذي���َن  »الَّ

 
ُ
ا�ِش َواهلّل َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّ

ِننَي«. )اآل عمران �34/3( ُيِحبُّ امْلُْح�سِ

ومثلما قال امل�سيح )عليه ال�سالم(:

موال اإىل ملكوت  »ما اأع�ر دخول ذوي االأ

موال  اهلل وم���ا اأع�ر دخول املتكل���ني على االأ

اإىل ملك���وت اهلل م���رور جم���ل من ثق���ب اإبرة 

اأي�ر من اأن يدخل غني ملكوت اهلل«. )مرق�ش 

)��-�4-�3/�0
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جاء يف القراآن:

َواَل  ���َة  َواْلِف�سَّ َه���َب  الذَّ َيْكِن���ُزوَن  ِذي���َن  »الَّ

ُهم ِبَعَذاٍب اأَِليٍم*  ْ ُينِفُقوَنَها يِف �َسِبيِل اهلّلِ َفَب�ررِّ

���َم َفُتْكَوى ِبَها  َي���ْوَم ُيْحَم���ى َعَلْيَها يِف َناِر َجَهنَّ

ِجَباُهُهْم َوُجنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َه�َذا َما َكَنْزمُتْ 

ُكْم َفُذوُق���وْا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن«. )التوبة  نُف�سِ الأَ

)3�-34/9

وْا َعْنَها  ُب���وْا ِباآَياِتَنا َوا�ْسَتْكرَبُ ِذيَن َكذَّ نَّ الَّ »اإِ

َم���اء َواَل َيْدُخُل���وَن  ���ُح َلُه���ْم اأَْب���َواُب ال�سَّ اَل ُتَفتَّ

َياِط  َم���ُل يِف �َس���مرِّ اخْلِ ���ى َيِل���َج اجْلَ ���َة َحتَّ نَّ اجْلَ

عراف �/40( ِزي امْلُْجِرِمنَي«. )االأ َوَكَذِلَك جَنْ

�سارة اإليه. على اأن ما البد من االإ

ه������و اأن املمن������وع من دخ������ول اجلنة من 

غنياء. االأ

ه������م الذين ال ينفق������ون يف �سبيل اهلل اأما 

�سواهم فلن تغلق اجلنة يف وجوههم اأمثال:

- برنابا الذي باع ما عنده وو�سعه عند 

اأقدام الر�س������ل ويو�سف الرامة الغني الوجيه 

الذي ا�ستل������م جثة امل�سل������وب فطيبه وكفنه 

وو�سعه يف القرب.

- واخلليف������ة الثال������ث الذي م������ّول غزوة 

بكاملها.

- وال������ذي ينفق يف �سبيل اهلل كما ذكرت 

�سورة التوبة )35-34(.

فالنبيان مل يحرما الغنى بل حرما طغيانه 

ن�سان وت�رصفاته. على اأخالق االإ

جنيل: ففي االإ

�سيدي���ن اهلل  اأن يخ���دم  اأح���د  يق���در  »ال 

واملال«.)متى �/�4(

ويف القراآن:

آُه  ا رَّ اأَن   ❁ َلَيْطَغ���ى  ن�َس���اَن  ااْلإِ نَّ  اإِ »َكلَّ 

ا�ْسَتْغَنى«. )العلق �9/�-�(

 اأممية الدعوة

قال امل�سيح )عليه ال�سالم(:

مم وعمدوهم  »اذهبوا وتلمذوا جميع االأ

ب واالب���ن والروح القد�ش وعلموهم  با�سم االآ

اأن يحفظ���وا جميع ما اأو�سيتك���م به وها اأنا 

ي���ام اإىل انق�ساء الدهر«. )متى  معك���م كل االأ

)�0-�9/��

ويف القراآن:

���نَي«.  ْلَعامَلِ لرِّ َرْحَم���ًة  الَّ  اإِ اأَْر�َسْلَن���اَك  »َوَم���ا 

نبياء ��/��0( )االأ

َلْيُكْم  ينرِّ َر�ُس���وُل اهلّلِ اإِ ا�ُش اإِ َه���ا النَّ »ُق���ْل َيا اأَيُّ

 .» ْر�شِ َم���اَواِت َواالأَ ِذي َلُه ُمْلُك ال�سَّ َجِميع���ًا الَّ

عراف �/���( )االأ

قرِّ  �ُسوُل ِباحْلَ ا�ُش َقْد َجاءُكُم الرَّ َها النَّ »َيا اأَيُّ

ُكْم«. )الن�ساء ��0/4( برِّ ِمن رَّ

الدينونة

دانة: أو يوم احل�ساب واالإ ا

ففي امل�سيحي������ة: »هو اليوم الذي يحدده 

اهلل ليدين العامل فيه...«. )اأعمال 31/17(
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»و�سيدي������ن اهلل في������ه كل واح������د بح�سب 

اأعماله دومنا حماباة للوجوه..«. )بطر�س 1-

)17/1

وهو ي������وم الغ�سب تظهر فيه دينونة اهلل 

العادلة. )رومة 5/2(

التي ال ميكن الهرب منها بحال )3/2(.

-ويف القراآن هو يوم الدين.

ميلكه اهلل )مالك يوم الدين(

واليوم رم������ز اإذ ال يق�سد به بني ال�رصوق 

مور. وال�رصوق بل اإن اهلل ميتلك االأ

َلْي���ِه يِف َيْوٍم َكاَن  وُح اإِ »َتْع���ُرُج امْلََلِئَك���ُة َوالرُّ

نَي اأَْلَف �َسَنٍة«. )املعارج 4/�0( ِمْقَداُرُه َخْم�سِ

اخلمر

هو مرفو�س وحمرم يف الديانتني.

نها ع�سري  واخلمر: �سميت بهذا اللفظ الأ

يخام������ر العقل ويغطيه اإذا بل������غ ب�ساربه حد 

ال�سكر قال ال�ساعر:

مقاتله ح��م��ّي��اه��ا  اأ����س���اب���ت  ل����ّد 

فلم تكد تنجلي عن قلبه اخلمر

- فف������ي لوقا: ق������ال امل������الك لزكريا يف 

ب�سارته بيوحنا:

ن���ه يك���ون عظيم���ًا اأمام ال���رب وخمرًا  »الأ

وم�سكرًا ال ي�رب«. )�/��(

وىل لكورنثو�������س قال  - ويف الر�سال������ة االأ

بول�س:

»فال�سك���رون حمرومون من وراثة ملكوت 

وثان  ال�سماوات مثله���م مثل الزناة وعبدة االأ

وم�ساجع���ي الذك���ور وال�سارق���ني والطامعني 

واخلاطفني«.)�-�/�0(

ويف القراآن:

ْم����ُر َوامْلَْي�ِرُ  ا اخْلَ َ منَّ آَمُنوْا اإِ ِذي����َن ا َها الَّ »َي����ا اأَيُّ

ْيَطاِن  ����ْن َعَمِل ال�سَّ ْزاَلُم ِرْج�ٌش مرِّ ����اُب َواالأَ ن�سَ َواالأَ

ُيِري����ُد  ����ا  َ منَّ اإِ  * ُتْفِلُح����وَن  ُك����ْم  َلَعلَّ َفاْجَتِنُب����وُه 

اء  ْيَط����اُن اأَن ُيوِق����َع َبْيَنُكُم اْلَع����َداَوَة َواْلَبْغ�سَ ال�سَّ

ُكْم َع����ن ِذْكِر اهلّلِ َوَعِن  دَّ ْم����ِر َوامْلَْي�ِرِ َوَي�سُ يِف اخْلَ

نَتُهوَن«.)املائدة �/9�-90( َلِة َفَهْل اأَنُتم مُّ ال�سَّ

االختيار

على االختي������ار قامت موؤ�س�س������ة الثواب 

والعقاب.

واملق�سود باالختيار ه������و حرية االنتقاء 

بني اخلري وال�رص.

ن�س������ان اإىل طريقيهم������ا  اإذ ه������دى اهلل االإ

وترك له حرية االنتقاء.

���ا  مَّ ���ا �َساِك���رًا َواإِ مَّ ِبي���َل اإِ ���ا َهَدْيَن���اُه ال�سَّ نَّ »اإِ

ن�سان ��/3( َكُفورًا«. )االإ

اأي:

ن�سان باخلري الكامل لكان  لو خلق اهلل االإ

ثوابه باجلنة دون مقابل من اأعمال ولو خلقه 

بال�������رص الكامل ملا كان من الع������دل ق�سا�سه 

بالنار.
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ولكن������ه خلقه وخلق في������ه قابلية ومعرفة 

اخلري وال�رص ومنحه حرية االختيار لكي يثاب 

من يثاب ويجازى من يجازى عن بينة.

كم������ا اأو�س������ح كال من اخل������ري وال�رص يف 

ر�ساالت الر�سل فقال:

ِه َوَمن  ا َيْهَت���دي ِلَنْف�سِ َ منَّ ���ِن اْهَت���َدى َفاإِ »مَّ

���لُّ َعَلْيَه���ا َواَل َت���ِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر  ���ا َي�سِ َ منَّ ���لَّ َفاإِ �سَ

���ى َنْبَعَث َر�ُسواًل«.  ِبنَي َحتَّ ا ُمَعذرِّ ْخ���َرى َوَما ُكنَّ اأُ

�راء ��/��( )االإ

ٍة َخ���ْرًا َيَرُه* َوَمن  »َفَم���ن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ًا َيَرُه«. )الزلزلة 99/�- ٍة ����َرّ َيْعَم���ْل ِمْثَقاَل َذرَّ

)�

كذلك جاء:

�سح������اح /22/ م������ن روؤيا يوحنا  - يف االإ

يتني )12-11(  الالهوتي: الذي ق������ال يف االآ

بل�سان اأحد املالئكة:

»م���ن يظلم فليظلم بع���د ومن هو جن�ش 

فليتنج�ش بعد ومن هو بار فليتربر بعد ومن 

آتي �ريعًا  هو مقد�ش فليتقد�ش بعد وها اأنا ا

جازي كل واح���د كما يكون  واأجرت���ي مع���ي الأ

عمله«.)الروؤيا ��/��-��

التنظيم

يف عهديهم������ا كان املجتم������ع فئتني: »فئة 

�سياد« و»فئة العبيد«. االأ

فكان������ت اأوىل املهمات النبوية الدعوة اإىل 

و�ساع االجتماعي������ة وبيان وحدة  اإ�س������الح االأ

ن�سانية. خوة االإ االأ

ن�س���ان اأح���ب اأم ك���ره«.  ن�س���ان اأخ���و االإ »االإ

حديث

»ال يق���ل اأحدكم عب���دي واأمتي بل فتاي 

وفتات���ي فمن كان اأخ���وه حتت يده فليطعمه 

مم���ا ي���اأكل وليلب�سه مم���ا يلب����ش وال يحمله 

فوق طاقته واإن حمله فلي�ساعده وليعنه«.

)اقتبا�س عن حديث(

ومن قول امل�سيح )عليه ال�سالم(:

ب����ر  ن���ه م�سحن���ي الأ »روح ال���رب عل���ي الأ

طلق  نادي للماأ�سورين باالإ امل�ساكني اأر�سلني الأ

يف  امل�سحوق���ني  واأر�س���ل  ب�س���ار  باالإ وللعم���ي 

احلري���ة واأك���رز ب�سنة ال���رب املقبول���ة«. )لوقا 

)�9-��/4

واإذ كان املجتمع يف عهديهما يتكون من 

طبقتني.

�سياد »التي متلك املال من زرع  وطبقة االأ

و�رصع كما متلك طبق������ة العبيد فالعبد وما 

ملكت يداه ملواله«.

أ  ردا دنى واالأ وطبق������ة العبيد »التي هي االأ

�سواأ حظاً وحياة«. واالأ

ألزمه������ا النظام االجتماع������ي بقواه التي  ا

�سياد اأن  كانت تتجمع عنا�رصها يف اأيدي االأ

أو  تبق������ى لدى ال�سيد كحي������وان من حيواناته ا

أ�سجاره. �سجرة من ا
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يف عهد النبي )�س(:

.» �سياد تدعى »املالأ -كانت طبقة االأ

راذل«  - وكانت طبق������ة العبيد تدعى »االأ

والرذيل هو اخل�سي�س والدينء والرديء.

لذل������ك مل يك������ن التغي������ري يف �سالح طبقة 

�سي������اد بل كان يهمهم اأن تبقى احلال على  االأ

ما هي علي������ه فكانت اخلالي������ا التي تكونت 

منها الدعوت������ان من الطبقة الثانية التي من 

�ساحله������ا اأن ي�سود العدل وامل�ساواة واحلرية 

واأن يتغري الرتكيب االجتماعي.

ه������ذا يف�رص لن������ا اأن اأول خلية يف الدعوة 

أة وطفاًل  �سالمي������ة كانت »رج������اًل وام������را االإ

أبو بكر وعلي وزيد( وعبداً« )خديجة وا

فقوب������ل هذا التنظيم بتهك������م املالأ الذي 

و�سفه القراآن عن ل�سانهم.

ِذي���َن ُهْم اأََراِذُلَنا  الَّ الَّ َبَعَك اإِ »َوَما َن���َراَك اتَّ

اأِْي«. )هود ��/��( َباِدَي الرَّ

ْرَذُلوَن«.  َبَع���َك االأَ ِم���ُن َل���َك َواتَّ ْ
»َقاُل���وا اأَُنوؤ

)ال�سعراء ��/���(

وكان������وا ي�س������ريون بذل������ك اإىل امل�سلم������ني 

وائل االأ

ب������الل الزجني و�سهي������ب الرومي وعمار 

أبو فكيهة  رت واأفلح ا ابن يا�رص وخباب بن االأ

وزنرية ولبيبة.

ميان باهلل االإ

زلية  كلتا الديانتني توؤمن������ان بقوة اهلل االأ

أبدع������ت الوجود وموجوداته من اإن�سان  التي ا

أنه مناط االلتجاء  وحيوان ونبات وجم������اد وا

ْم���ُد َوُهَو َعَلى  واال�ستعانة »َل���ُه امْلُْلُك َوَلُه احْلَ

ُكلرِّ �َسْيٍء َقِديٌر«. )التغابن �4-�(

من عل������ى ال�سليب ا�ستغاث ب������ه امل�سيح 

 وترجمتها 
)1(

قائاًل: »اإيلي ايلي ملاذا �سبقتني« 

كما جاء يف اإجنيل متى 27/ 45»اإلهي اإلهي 

ملاذا تركتني«؟

�سحاح 26  وكان متى قد حت������دث يف االإ

ي������ة 39 منه عن ا�ستنج������اد ال�سيد امل�سيح  باالآ

أبت������اه اإن اأمكن  فاأثبت فيه������ا قول ال�سيد«يا ا

أريد  فلتعرب عني هذه الكاأ�س ولكن لي�س كما ا

أنا بل كما تريد اأنت«. ا

)39/26(

لقد قال امل�سيح هذا القول يف ج�سيماين 

حيث اتخذ و�سعية املتبتل التي �رصدها متى 

�سحاح 26 كما يلي: يف االإ

»حينئذ جاء معهم ي�سوع اإىل �سيعة يقال 

لها ج�سيم���اين فقال للتلميذ اجل�سوا ههنا 

حتى اأم�سي واأ�سلي هناك ثم اأخذ معه بطر�ش 

وابني زبدي وابتداأ يحزن ويكتئب فقال لهم 

نف�س���ي حزينة حتى املوت.... ثم تقدم قليًل 

وخّر عل���ى وجهه وكان ي�سلي قائ���ًل يا اأبتاه 

اإن اأمكن فلتعرب عني هذه الكاأ�ش ولكن لي�ش 

كما اأريد اأنا بل كما تريد اأنت«.

وجاء و�سف ما حدث يف �سيعة ج�سيماين 
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باإجني������ل مرق�������س )24/14-25-26( وذكر 

ر�س وقال:  �س������الة ال�سيد عندما خر على االأ

ب كل �سيء لك م�ستطاع فاأجز عني  أبا االآ »يا ا

أنا بل ما  أريد ا ه������ذه الكاأ�س ولكن ليكن ال ما ا

تريد اأنت«.

�سحاح  كذلك وردت احلادثة اإياها يف االإ

يتني )42-43( مع  )22( من اإجنيل لوقا باالآ

جنيل������ني ال�سابقني اللذين �سميا  فارق عن االإ

م������كان احلادث �سيعة ج�سيم������اين بينما قال 

لوقا اأن ما حدث كان يف جبل الزيتون.

جنيل عن و�سع ال�سيد  كما حتدث هذا االإ

أثناء ذلك فقال: ا

»واإذا كان يف جه������اد كان ي�سل������ي باأ�سد 

جلاجة و�سار عرقه كقطرات دم نازلة على 

ر�س«. )44/22( االأ

مي������ان باهلل ال������ذي ال اإرادة فوق  هذا االإ

اإرادت������ه وال م�سيئة ف������وق م�سيئته ناداه عباد 

اهلل بل�سان النبي حممد )�س( قائلني:

مَياِن  َنا �َسِمْعَنا ُمَناِدي���ًا ُيَناِدي ِللإِ نَّ َن���ا اإِ بَّ »رَّ

َنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا  ا َربَّ ُكْم َفاآَمنَّ آِمُن���وْا ِبَربرِّ اأَْن ا

آل  ْب���َراِر«.)ا َنا َمَع االأ َئاِتَن���ا َوَتَوفَّ ���ا �َسيرِّ ���ْر َعنَّ َوَكفرِّ

عمران �93/3(

ميان باهلل: فاالإ

-يعلم اأن الر�ساالت هي احلق.

)البقرة 26/2(

- ومينع الربا واأكل مال الغري بالباطل.

)اآل عمران 170/3(

مر »بالق�سط« و»الوفاء بالعقود  -وهو االآ

نفاق مما رزق اهلل« و»الدخول  والعهود« و»االإ

يف ال�سلم كافة«.

الدعوة اإىل اتباع الر�سول

قال امل�سيح علي������ه ال�سالم: »احلق احلق 

اأق���ول لكم م���ن ي�سمع كلم���ي ويوؤمن بالذي 

اأر�سلن���ي فله حياة اأبدية وال ياأتي اإىل دينونة 

بل قد انتق���ل من املوت اإىل احلياة«. )يوحنا 

)�4/�

 
َ
���وَن اهلّل بُّ ن ُكنُتْم حُتِ ويف الق������راآن: »ُق���ْل اإِ

 َوَيْغِفْر َلُك���ْم ُذُنوَبُكْم 
ُ
ِبُع���ويِن ُيْحِبْبُك���ُم اهلّل َفاتَّ

ِحيٌم«. )اآل عمران 3�/3(  َغُفوٌر رَّ
ُ
َواهلّل

نفاق االإ

نفاق كل من النبيني ح�س على االإ

وكل منهما حّذر من الرياء فيه والتباهي 

به.

فامل������ن اأذى يبطل ال�سدقات ويتحول بها 

اإىل ذنوب.

َدَقاِتُكم  آَمُنوْا اَل ُتْبِطُلوْا �سَ ِذيَن ا َها الَّ »َيا اأَيُّ

ا�ِش  ِذي ُينِفُق َماَل���ُه ِرَئاء النَّ َذى َكالَّ ِبامْلَ���نرِّ َواالأ

ِخِر َفَمَثُل���ُه َكَمَثِل  ِم���ُن ِباهلّلِ َواْلَي���ْوِم االآ ْ
َواَل ُيوؤ

ْلدًا  اَبُه َواِبٌل َفرَتََكُه �سَ ْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراٌب َفاأَ�سَ �سَ

 اَل 
ُ
���ا َك�َسُب���وْا َواهلّل َّ الَّ َيْق���ِدُروَن َعَل���ى �َس���ْيٍء ممرِّ
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َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن«. )البقرة �/��4(

وال�سي������د امل�سيح )عليه ال�سالم( حذر من 

نفاق رئاء النا�س فقال: االإ

»احذروا اأن ت�سنعوا �سدقاتكم قدام النا�ش 

لك���ي ينظروك���م فمتى �سنع���ت �سدقتك فل 

ت�س���ّوت قدامك بالب���وق كما يفع���ل املراوؤون 

زق���ة لكي ميجدوا من النا�ش  يف املجامع واالأ

واأم���ا اأنت فمت���ى �سنعت �سدقتك فل تعرف 

تك���ون  لك���ي  �سنع���ت ميين���ك  م���ا  �سمال���ك 

�سدقتك يف اخلفاء«. )متى �/�-�-4-3(

الزنا واالت�سال املثلي

يف امل�سيحية:

»ي���زين بالقلب من ا�ستهى غ���ر قرينته«. 

)متى �/��(

»ال زن���اة وال عبدة اأوث���ان وال فا�سقون وال 

ماأبون���ون وال �سك���رون وال م�ساجع���وا ذك���ور 

وال �سارق���ون وال طماع���ون وال �ستام���ون وال 

خاطف���ون يرث���ون ملك���وت اهلل«. )كورنثو����ش 

وىل �/�0-9( االأ

�سالم: يف االإ

���ُه َكاَن َفاِح�َسًة َو�َساء  نَّ َنى اإِ »َواَل َتْقَرُب���وْا الزرِّ

�راء ��/�3( �َسِبيًل«. االإ

َواِح���ٍد  ُكلَّ  َفاْجِل���ُدوا  ايِن  َوال���زَّ اِنَي���ُة  »الزَّ

ْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة«. )النور �4/�( مرِّ

ُتوَن اْلَفاِح�َسَة َما �َسَبَقُكم ِبَها ِمْن اأََحٍد  »اأََتاأْ

عراف �/�0( نَي«. )االأ ن اْلَعامَلِ مرِّ

���ن ُدوِن  َج���اَل �َسْه���َوًة مرِّ ُت���وَن الررِّ ُك���ْم َلَتاأْ نَّ »اإِ

عراف  ُف���وَن«. )االأ �ْرِ �َس���اء َب���ْل اأَنُتْم َق���ْوٌم مُّ النرِّ

)��/�

كلمة يف اخلتام:

�سالمية  اإن قارئ الن�سو�س امل�سيحية واالإ

يج������د الكثري الذي يوؤك������د النهج االجتماعي 

الواحد والروؤية التنظيمية املتماثلة.

وع�سى اأن اأكون بهذا القليل الذي قدمته 

�سهام يف اجلهود التي  أ�سهم������ت بع�س االإ قد ا

بدي بني  تب������ذل عل������ى �سعي������د التالق������ي االأ

الطائفتني.

الهوام�ش

الختالف: هو غري اخلالف.  -1

وروبيون وعلى راأ�سهم البابا اأريانو�س الذي ظل ت�سعة اأ�سهر  وروبي احلروب ال�سليبية هم الأ اإن الذي ي�سمى الغزو الأ  -2

وروبية هو الذي اقرتح يف لقائه اجلماهريي بكلري مونت اأن ير�سموا ال�سليب على �سدورهم  ينتقل خطيباً يف املدن الأ

دبيات العربية فقد �سمت تلك احلروب حروب الفرجنة. وظهورهم و�سروج خيولهم اأما الأ

بيت اليازجي وبيت كرم وبيت ال�سرتوين و�سواهم.  -3
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الوظيفة والت�صميم املعماري

أ�سا�سي������ني، متالزمني  تت�سم������ن �أي من�س������اأة عام������ة �أو خا�سة عن�رصي������ن �

ومتد�خل������ني ومتعادل������ني، �لوظيفة �لتي يقررها �ساح������ب �ملن�ساأة، و�لت�سميم 

�ملعم������اري �لذي يبدعه �ملهند�س. ومنذ ن�ساأة فن �لعمارة وحتى �ليوم تز�يدت 

أ�ساليب �لت�سميم  ن�س������ان. كما تنوعت � �أو�س������اف �لوظيفة مع تطور �حلياة و�لإ

�ملعم������اري ح�سب �ملد�ر�س �لعامة �ملرتبط������ة بالع�سور �حل�سارية، حتى �أ�سبح 

باحث واآثاري ومفكر ورئي�س جمعية اأ�صدقاء دم�صق.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁❁

ò

�حلد�ثة و�إ�شكالية

 �لت�شميم �ملعماري

د. عفيف البهن�سي

❁
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التنوع �صخ�صانياً يعتمد على الر�ؤية الذاتية 

أ التوازن  للمعمار، د�ن تاأثري �صلبي على مبدا

بني عن�رصي العم������ارة، الوظيفة �الت�صميم 

�اإذا كان املعمار م�صوؤ�الً عن ت�صميمه، ميلك 

بداعية، �هو  عليه جميع احلقوق املهنية �االإ

�صاحب 

ال������راأي �الق������رار �احلري������ة يف ت�صميم 

أنه يبقى خا�صعاً لربنامج الوظيفة  عمله، اإال ا

املكل������ف بتنفيذه������ا، د�ن اأن يك������ون خمت�صاً 

بوظيف������ة معمارية حم������ددة، اإذ نادراً جداً اأن 

أ�  نرى معم������اراً خمت�صاً بت�صمي������م املتاحف ا

أ� الفن������ادق �حدها. �لكنه يبقى  الربملانات ا

م�ص������وؤ�الً عن �صفافي������ة ت�صميم������ه يف اإبراز 

الوظيف������ة املفر��صة عليه. مم������ا يدفعه اأن 

أبعاد الوظيفة املطلوبة �صمن حد�د  يدر�������س ا

مفهومها عن������د اجلمهور اأ�الً، ��صمن حد�د 

الربنامج املعماري.

�يخ�صع اختي������ار املعمار امل�صمم ل�رصط 

بداعية، ��رصط تقي������ده بالبيئة  الكف������اءة االإ

التاريخية �العمرانية �االجتماعية، يف حميط 

جغرافي������ة امل�رص�ع املكاني������ة، ��صمن حد�د 

الوظيفة املقررة يف الربنامج املعماري.

ال�صخ�صانية يف الت�صميم املعماري

مع ظه������ور ال�صخ�صاني������ة املعمارية منذ 

ع�رص النه�صة �ظهور فوارق فكرية �جمالية 

ب������ني عم������ارة الربت������ي Alberti �غيربت������ي 

 Michel اأجنل������و  ومي������كل   Ghiberti
Angelo، ظه������رت ثم������ة مواق������ف فردي������ة 
متباينة تباعدت ع������ن الذاتية القومية وعن 

هموم املجتمع وخا�سة يف ع�رص الباروك.

ومع ظه������ور احلداثة والتقنيات وتدخلها 

ن�س������اء، فاإن االنف�سال  يف نظام العمارة واالإ

بداع احلر  أ االإ ع������ن املجتم������ع ا�ستمر وابت������دا

وروبية،  ياأخ������ذ مكانه يف ع������امل العم������ارة االأ

بينما ا�ستمرت العم������ارة ال�رصقية يف البالد 

العربية وحتى الهند، حمافظة على تقاليدها 

ن�سان  كرث الت�ساق������اً بحاجة االإ املعماري������ة االأ

الوظيفية واجلمالية. 

وما حدث يف الغ������رب يف ع�رص التنوير، 

ع�������رص العقل والفكر التطبيق������ي، اأن اأ�سبح 

الفكر اأكرث ح�سوراً يف بناء الت�سميم املعماري 

ويف تط������ور بيئته، يف جميع مراحل اإنتاجها. 

واإذا مل يتدخ������ل الفكر يف درا�سة بيئة العمارة 

�سالمية، فاإن ثمة توازناً جمالياً  العربية واالإ

يف الت�سميم املعماري كان كافياً عند النا�س 

وعند البنائ������ني الع�سامي������ني للحفاظ على 

روحانية العمارة، وخ�سو�سيتها الرمزية.

فوارق الهوية املعمارية

مع احلداث������ة والتقني������ات احلديثة التي 

تدخلت يف م�سرية الفن املعماري الغربي اإىل 

جانب ال�سخ�سانية املتاأ�سلة يف بنيته، اأ�سبح 

هذا الف������ن اأكرث ان�سطاراً بني م������اآل العمارة 
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يف الغ������رب وواق������ع العم������ارة يف 

ا�ستمرت حمافظة  والتي  ال�رصق 

ن�سان ولي�س  عل������ى عالقته������ا باالإ

بالنظري������ة. ومل ت�ستطع احلداثة 

الغربية التالوؤم مع عمارة ال�رصق، 

ن مفهومه������ا كان خمتلفاً، فهي  الأ

يف الغرب انقط������اع عن التاريخ 

والقيم الثابتة، بينما هي حداثة 

مرتبطة بالرتاث يف ال�رصق، ونحن 

ن������رى اأمثلة احلداثة املبتورة عن 

التاريخ وا�سحة يف اأعمال نخبة 

م������ن املعماري������ني يف الغرب من 

 Portogezi بورتوكيزي  اأمثال 

 Venturi وفنت������وري  يطايل  االإ

مريك������ي م������ع ريت�س������ارد مور  االأ

Moor وخا�س������ة �س������ارل جنكز 
Ch.Jenkes الذي احتار كيف 
يف�������رص اجتاه������ه اجلديد حتت 

أبرز من مار�س  ا�سم ما بعد احلداثة وكان من ا

فكرياً نقداً للحداثة املعمارية.

ويف متحف لويزيانا اأقيم موؤخراً معر�س 

هم امل�ساريع التي �سارك فيها كبار املعماريني  الأ

باأ�سلوب اإبداع������ي متطرف. ويحمل املعر�س 

 The green architecture for :عنوان

.the future
وبل������غ التط������رف احلداث������وي اأوجهه يف 

ت�سميم اأحدث املتاحف، مثل متحف بول كي 

 Renzo Piano يف برين للمعمار رينزو بيانو

ومتحف Quai Branly للمعمار الفرن�سي 

جان نوفيل Jean Nouvel. ومتحف الفن 

يطايل رافائيل  احلديث يف اأوهايو للمعمار االإ

.Rafael Vinoly فينويل

وكان������ت اخل�سو�سي������ة البيئية تتجلى يف 

اأعم������ال كارلو�سكارب������ا Scarpa يف اإيطاليا 

أو�سكار نيماي������ر، Niemeyer يف  ا واأعمال 

الربازي������ل، واأعمال كينزو تانغي Tange يف 

اليابان.
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ويرى فانتوري Vanturi يف اأمريكا اأن 

اإ�سالح احلداثة يتم بالتنوع Plurality اأي 

التق������اط عنا�رص معمارية من ع�سور خمتلفة 

أ�سل������وب يحم������ل خ�سائ�������س العمارة  لبن������اء ا

التقليدي������ة. ومتثل هذا االجت������اه بدرا�سات 

.Jencks سارل جنكز�

 ومما دعم الفارق املفهومي للعمارة بني 

ال�رصق والغرب ع������دم و�سوح حدود العاملية، 

فلق������د كان العامل حم�سوراً فق������ط يف اأوروبة 

واأمريكا وعندما ا�ستفاق ال�رصق على حقيقة 

هم من  أنه جزء من العامل بل هو اجلزء االأ من ا

العامل، ح�سارياً واقت�سادياً قرر اأن ينظر اإىل 

التحول املعماري على اأنه جمرد حتول غربي 

حتول قائم على مفهوم احلداثة الذي �سمل 

جميع فعاليات احلياة الثقافية واالقت�سادية 

واالجتماعية يف الغرب.

العمارة الوافدة

واإذا مل يرف�س ال�رصق عمارة الغرب رغم 

عدم تبين������ه ملفهومها، فاإنه ن������ادى باحلوار، 

ولكنه مل ي�ستطع قبول اجتاهات ه�سة غريبة 

 Jonson يف العمارة، مم������ا قدمه جون�سون

 Chomi وت�سوم������ي Esmann وايزم������ان

وغريهم.

ولكن العمارة الغربي������ة التي انت�رصت يف 

�سواق املعمارية، مل تلبث اأن اخرتقت حدود  االأ

ال�رصق كي ت�ستق������ر حممولة على ت�سميمات 

كبار املعماريني الغربيني مما نراه يف الدول 

العربية التي �سهدت نه�سة معمارية مفاجئة 

ب�سب������ب ارتف������اع دخ������ول عائ������دات البرتول 

ال�سخمة.

وم������ن اأمثلة العمارة الوافدة مبنى جمل�س 

 G. دارة يف الكويت للمعمار جورن اوتزون االإ

Otzon ومبنى وزارة اخلارجية من ت�سميم 
أبراج مياه الكويت من  بيتيال�������س Pitilas، وا

ت�سمي������م جمموعة بجورن، وه������م معماريون 

ا�سكندنافيون.

وق������ام املعم������ار الياب������اين كين������زو تانغي 

Tange بت�سمي������م ق�������رص ال�سعب يف دم�سق 
ويف ت�سمي������م وتنفيذ حمط������ة مطار الكويت 

عل������ى �سكل طائ������رة بوين������غ 747، كما قامت 

جمموعة جامع كم������ربدج املعمارية بت�سميم 

عمارة ال�سن������دوق الكويت������ي للتنمية وكانت 

ق������د اأجنزت بن������اًء مماثاًل يف الع������راق، كما 

أبو ظبي( املركز الثقايف  �سممت يف اإم������ارة )ا

واملكتبة، ويف جدة اأجنزت م�رصوع بناء البنك 

التجاري. وبنك اخلليج يف البحرين مع ثالثة 

م�ساريع معمارية مل�سارف كويتية وقام جون 

بونينغت������ون Boninghton بت�سمي������م بناء 

بور�سة الكويت.

 Norman فو�س������رت  نورم������ان  ويع������ّد 

أبرز املعماريني العامليني ولد يف  fosterم������ن ا
مان�س�سرت عام 1935، ح�سل على لقب لورد 
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وجائ������زة اآغا خان يف ماليزي������ا. ومن اأعماله 

وبرا يف  ب������رج هري�ست يف نيوي������ورك ودار االأ

داال�������س واملحكمة العليا يف لن������دن والربملان 

مل������اين اجلدي������د يف برل������ني. وجناح ق�رص  االأ

امللك������ة اليزابيت يف لن������دن ومركز الفي�سلية 

آخ������ر اأعمال������ه جن������اح دولة  يف الريا�������س، وا

مارات يف معر�س �سنغهاي 2010، وميثل  االإ

اأمواج الرم������ل يف ال�سحراء واحلياة البدوية 

التقليدي������ة. ومادت������ه من الزج������اج املذهب. 

وكانت كلفة اجلناح ال�سعودي يف هذا املعر�س 

164 مليون دوالر.

 Richard روج������رز  ريت�س������ارد  أم������ا  ا

نكلي������زي واملولود عام  Rogers املعم������ار االإ
أبرز  1933 هو معمار حداثي ووظائفي. من ا

اأعمال������ه باال�سرتاك مع رون������زو بيانو م�رصوع 

مرك������ز بومبيدو يف باري�������س 1970. وم�رصوع 

بن������اء ق�رص العدل يف بوردو 1999. واملجل�س 

وروبي  الوطن������ي يف ويل������ز 2005 والق�رص االأ

ن�سان يف �سرتا�سبورغ 1995. حلقوق االإ

 Jean واملعمار الثالث ه������و جان نوفيل 

الع������ام 1945 يف  املول������ود يف     Nouvel
فرن�سا. والذي انف�سل عن لوكوربوزييه وعن 

احلداثة، وعاد اإىل الواق������ع والبيئة، واأ�سبح 

أ�سلوب������ه اأكرث �سفافية للوظيفة، مهتماً باإبراز  ا

الظ������ل والن������ور. ح�سل على جائ������زة ميرتان 

1987. وم������ن اأحدث م�ساريع������ه لعام 2011 

.La Philharmonie de Paris م�رصوع

ولدت زها حدي������د Zaha Hadid يف 

أ�سهر  الع������راق يف العام 1950.  وزها حديد ا

معماري������ة عربية عاملية ح������ازت على جائزة 

بريتزك������ري Pritzker واأجن������زت العديد من 

امل�ساري������ع املعماري������ة اآخره������ا بن������اء املتحف 

الوطني لفنون الق������رن الواحد والع�رصين يف 

مدين������ة روما و�سيفتتح يف العام 2011 وكلفة 

امل�رصوع 150 مليون يورو وي�سم لوحات و75 

أ�سلوب زها تفكيكي  األف وثيقة معماري������ة. وا

بع������د البنائ������ي ن������راه وا�سح������اً يف م�رصوعها 

املقدم مل�سابقة م�رصوع بناء جمل�س ال�سعب يف 

دم�سق.

�سمود الهوية العربية

على الرغ������م من العم������ارة الوافدة التي 

ا�ستقرت يف اخلليج العربي وبدت متوا�سعة 

يف بع�س املدن العربية التي نراها يف اأعمال 

أو�سكار نيوماي������ر يف طرابل�س وكينزو تانغي  ا

يف دم�س������ق ويف بغداد، ف������اإن �سمود املعمار 

العرب������ي كان دعام������ة للحفاظ عل������ى الهوية 

أولئك  �سلي������ة للعمارة العربي������ة، نذكر من ا االأ

رفعت اجلادرجي وحمم������د مكية من العراق 

وجعفر طوقان من فل�سط������ني ورا�سم بدران 

ردن، وح�سن فتح������ي من م�رص وعبد  م������ن االأ

الواحد الوكيل م������ن م�رص. ونبيل طيارة من 

لبن������ان، وعلي ال�سعيب�ي من ال�سعودية، ووداد 

كالوبي من تركيا.
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أ�سم������اء اأخرى من  ا اإ�ساف������ة  ون�ستطي������ع 

املعماري������ني الذي������ن ح�سل������وا عل������ى تقدير 

املنظم������ات الدولية التي تعم������ل على حماية 

أمث������ال عبد الباقي  �سال������ة املعمارية، من ا االأ

اإبراهي������م وملع������ي م�سطفى وعب������د احلليم 

اإبراهيم. 

أبرز  لق������د جنح اجلادرجي بو�سف������ه من ا

املفكري������ن املعماري������ني الع������رب يف حتلي������ل 

خ�سائ�س العمارة التقليدية، حماوالً التمييز 

بينها وبني واق������ع العم������ارة املعا�رصة، ويرى 

يف اأبحاث������ه اأن بنيوي������ة العم������ارة التقليدي������ة 

قائمة على بنيوية فكرية تقليدية، كانت قد 

تكونت على احلد�س والتلقائية من�سجمة مع 

احل�س اجلمايل واملكون الثقايف واالجتماعي 

ن�سان التقليدي. لالإ

من������ذ الث������ورة العربية يف بداي������ة القرن 

مة العربية تعي�س خما�س  الع�رصين، كانت االأ

تك������ون �سيا�سي يقوم على وح������دة احل�سارة 

والتاري������خ، وعل������ى الرغم من ف�س������ل الثورة 

واحتالل البالد م������ن امل�ستعمرين الفرن�سيني 

نكلي������ز فاإن هوؤالء فوجئ������وا بقوة �سمود  واالإ

الهوي������ة العربية م������ن خالل اللغ������ة الواحدة 

ويج������ب  �سلي������ة،  االأ التقليدي������ة  والعم������ارة 

االعرتاف اأن الدرا�سات ال�رصقية عن العمارة 

أ�ساليب معمارية عربية حديثة  وّلدت ظهور ا

توافقت مع ثقافة الع�رص ولكنها بقيت وفّية 

ملالم������ح العمارة التقليدي������ة، وال يخفف هذا 

ث������ر ال�سيئ الذي بدا يف ظهور  الواقع من االأ

�سلوب املتو�سطي مما  أ�سلوب الروكوك������و واالأ ا

وّل������د طرازاً كولونيا مازال������ت �سواهده ماثلة 

على الرغم من توهنها.

موؤثرات احلداثة املعمارية

طغى تي������ار احلداثة املعمارية وفق منهج 

اتباع������ي ح������اول اأن ي�سد حاج������ات وظيفية 

جدي������دة م������ع طموح������ات اإ�سكاني������ة عالية، 

وظهرت املدينة احلديثة بحلة خمتلفة تعتمد 

يف تخطيطه������ا على �سوارع تخدم ال�سيارات، 

وحتولت العمارة م������ن اجلوانية التي امتدت 

ع������رب تالفي������ف احل������ارات، اإىل الظواهرية 

الرباني������ة التي اتبعت جمالي������ة ال�سوارع قبل 

اأن تتب������ع البيئة الع�سوية للحياة االجتماعية 

التقليدية والتي كونت املدينة القدمية.

بع������د احل������رب العاملي������ة الثاني������ة اأ�سبح 

نفوذ املدين������ة احلديثة وا�سحاً على املجتمع 

�سود انتقلت  العربي. وبع������د تدفق الذهب االأ

املدينة من تقاليدها املعمارية واالجتماعية 

اإىل احلداثة املعمارية الت������ي اأ�سبحت اليوم 

أبرز ماآثر العوملة. من ا

منطلقات تعزيز الهوية املعمارية

مل يكن املفكر املعماري العربي وحده من 

اأدرك اخلط������ر املحدق عل������ى الهوية بف�سل 

�سالل احلداث������ة فكان علي������ه اأن يكون اأكرث 
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أة وق�س������وة يف نقد احلداثة، ب������ل اأبدى  ج������را

نقاذ احلداثة من  ياأ�سه م������ن اإيجاد اأي حل الإ

العدمي������ة والعبث. وظه������رت فل�سفة ما بعد 

أ�س�س التحول  احلداث������ة مرتددة يف حتدي������د ا

والتم�سك بعمارة ما بع������د احلداثة، دون اأن 

يكون م������ن �ساأنها الق�ساء على احلداثة التي 

متكن������ت جذورها بدع������م التقنيات احلديثة 

ن�سائية احلديثة، وتغرّيت التقاليد  واملواد االإ

من اخل�سو�سية اإىل الكلية.

عل������ى اأن املفكر املعم������اري العربي الذي 

بدا �سعبي������اً تلقائياً تقليدي������اً كان اأمام اأحد 

اأمري������ن، اإم������ا اأن يناه�������س احلداث������ة بقوة 

التجربة واملمار�سة كم������ا فعل ح�سن فتحي، 

واإم������ا بالت�س������دي اإىل احلداثة كواقع ال مفر 

منه كما يفعل اجلادرجي.

�سالمية،  العربي������ة واالإ أم������ا املنظم������ات  ا

�سالمية  كاملنظمة العربية الك�سو واملنظمة االإ

ا�سي�سك������و ومنظمة اآغا خ������ان ومنظمة املدن 

العربية وكان هدفها وا�سحاً يف تعزيز الهوية 

مة من خالل العمارة، كانت قد  الثقافية لالأ

تخلت عن مقارعة احلداثة وانحرافاتها، اإىل 

الدخول مبا�رصة يف عملي������ات اإنقاذ العمارة 

أ  من الهجانة والتجري������د، معتمدة على مبدا

تتفق فيه مع منظري ما بعد احلداثة من اأن 

العمارة احلديثة يجب اأن تتكون �سمن نطاق 

بيئتها، Architectare at home و�سمن 

نط������اق اإن�سانيتها اأي املحافظة على املقيا�س 

ن�ساين Human scaleولي�س الريا�سي. االإ

وم������ن املوؤ�س������ف اأن درا�س������ة العم������ارة يف 

اجلامع������ات العربية، مازال������ت معتمدة على 

اأنظم������ة العمارة العاملية ع������رب التاريخ وحتى 

نظ������ام احلداث������ة، دون اأن ن�سم������ع عن ف�سل 

واحد من ف�سول التدري�س يعتمد على نظام 

العمارة العربية يف املا�سي وامل�ستقبل، لذلك 

ن�س������اأ اأكرث خريجي كلي������ات العمارة م�سبعني 

بثقافة العمارة غري العربية، ملتزمني بها يف 

م�ساريعه������م التي حت������اول اأن ت�سد احلاجات 

املتزاي������دة لوظائ������ف متع������ددة ال يهمه������ا اإال 

حتقيق املنفعة.

وا�ستمرت حالة ع������دم اإ�سباع املعماريني 

الع������رب م������ن احلداث������ة، بينم������ا كان املعمار 

الغربي الذي ظهر يف حياة النه�سة املعمارية 

ل الدخول يف عمارة عربية  العربية، قد ف�سّ

من�سجمة مع بدايتها املعمارية التقليدية كما 

أراندا يف دم�سق،  فعل رو�سي يف م�رص، و دا ا

و بان�سويف املغرب.

بواب  وجاءت اأزمة احلداثة، لكي تفتح االأ

باجتاه الع������ودة اإىل تاريخ العم������ارة واختيار 

�سفحة اأو جمموع������ة خمتارة من �سطور هذه 

أ�سلوب اأطلق عليها التعددية  ال�سفح������ات يف ا

.Plurality
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�سالة املعمارية بوادر االأ

لقد ب������دت الدعوة العربية يف العودة اإىل 

التاريخ واحل�سارة دع������وة م�ستقبلية ولي�ست 

ما�سّية �سلفي������ة، بداللة بقائه������ا مع الدعوة 

العاملي������ة اإىل ما بعد احلداثة. من هنا اأ�سبح 

منطل������ق املعماري������ني العامليني الذي������ن كلفوا 

بتنفي������ذ م�ساريع معمارية عام������ة يف البالد 

العربية، اأكرث و�سوحاً يف فهم معنى املقيا�س 

أننا نرى  ن�ساين، والعمارة يف بيئتها، حتى ا االإ

يف بع�������س امل�ساريع الت������ي قدمها املعماريون 

 Tange أمث������ال كينزوتانغي العامليون م������ن ا

ورم������ان فو�س������رت Foster وريت�سارد  روجرز 

Rogers حماول������ة ال�ستيعاب حاجة املجتمع 
العرب������ي حلماية ذاتيت������ه الثقافية من خالل 

كرث جت�سداً لهذه  العمارة، بو�سفها الوعاء االأ

الذاتية.

وم������ن ح�سن احل������ظ اأن جل������ان التحكيم 

وحدها دون املوؤ�س�س������ات احلكومية العربية 

أك������رث وعياً يف حكمها عل������ى امل�ساريع  كانت ا

املعماري������ة اجلدي������دة، واإجن������اح الت�سامي������م 

كرث تعبرياً عن الذاتية الثقافية  املعماري������ة االأ

والهوية املعمارية العربية.

ولكن مل يت������ح للمفكر املعم������اري العربي 

�سال������ة يف  اأن يتو�س������ع يف حتلي������ل مع������امل االأ

املنج������زات املعماري������ة الناجح������ة لتحدي������د 

منطلقات التاأ�سيل الت������ي بقيت غام�سة يف 

كادميية مما ت�سالح مع احلداثة  املناه������ج االأ

املعمارية جه������اًل ب�ساللها، اأو خ�سوعاً لتيار 

العوملة ال�سيا�سية الذي يحمي هذه احلداثة، 

أبنية �سماء بكماء جمردة غريبة عن  فظهرت ا

بيئتها، �سوهت معامل الهوية يف عمران املدينة 

ومل يتح بع������د للقيادات ال�سيا�سي������ة العربية، 

آمن������ت بالعروبة  وخا�س������ة القيادات الت������ي ا

وب�������رصورة حماية الهوي������ة الثقافية العربية 

أة وو�سوح،  من خ������الل العمارة، اأن تعلن بجرا

حماربة الغ������زو املعماري الهجني واأن تفر�س 

ن�سان  الت�سميم������ات املعمارية املع������ربة عن االإ

العربي وح�سارته وبيئته، واأن حتارب جميع 

الت�ساميم الت������ي ت�سوه معامل املدينة و�سماتها 

الذاتي������ة. ونحن ن�سيد بالق������رارات اجلريئة 

الت������ي تتخذها �سلطنة عم������ان لدعم تاأ�سيل 

العمارة احلديثة، كما ن�سيد بدور املنظمات 

واجلمعيات العاملية التي ت�سعى للحفاظ على 

الهوية العربية يف العمارة احلديثة.

كادميية العمارة قبل االأ

لقد �سمد املعمار يف زمن اال�ستعمار يف 

احلف������اظ على بيئته املعماري������ة. ومن ح�سن 

احلظ اأن الذي������ن قاموا بت�سمي������م املن�ساآت 

العام������ة يف زمن االنت������داب يف �سورية مل توثر 

كادميية التي اعتمدت تاريخ  فيهم الثقافة االأ

العمارة غري العربية يف براجمها التدري�سية، 
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فه������م جمموعة من املعلمني املعماريني اأو من 

النابهني الذين قروؤوا عن تاريخ العمارة وعن 

مبادئ الت�سمي������م خارج �سف������وف املعاهد، 

أبعاد التقاليد املعمارية التي عا�سوها  وفهموا ا

دون اأن تتلوث بوباء احلداثة.

ويبقى بن������اء الربمل������ان اأو جمل�س ال�سعب 

والذي �سممه ونف������ذه جمموعة من املثقفني 

املعماريني هم �سام������ي النعماين وبهاء الدين 

زمربكج������ي م������ع املعل������م املب������دع يف العمارة 

أبو �سليمان اخلي������اط. هذا البناء  الداخلية ا

أبرز مع������امل العمارة  م������ازال حتى الي������وم من ا

�سيل������ة، ومازال وع������اء ملفهوم  احلديث������ة االأ

الهوي������ة الثقافي������ة الذي من������ت يف اأعطافه 

املعمارية اأجيال املثقف������ني منذ العام 1936 

وحتى اليوم.

وم������ع اأن بناء مدر�س������ة التجهيز )جودت 

الها�سم������ي الي������وم( هي من ت�سمي������م املعمار 

اللبن������اين يو�س������ف افتيمو�س، ف������اإن امل�ساعد 

أبو �سع������ر كان له الف�سل يف  الفن������ي �سليمان ا

تنفيذ املخططات على اأكمل ما نراه اليوم.

ال ب������د اأن نق������ف معجبني ببن������اء حمطة 

أرندا  أن�س������اأه فرينان������دو دا ا احلجاز ال������ذي ا

�سل والذي ا�ستقر يف دم�سق منذ  �سباين االأ االإ

�سبابه يف العام 1906 اإىل مماته.

أرن������دا حياته يف ا�ستانبول  أ دا ا لقد ابتدا

وكان مع والده مو�سيقى ال�سلطنة ومل يكن قد 

در�س اأكادميياً فن العمارة، ولكنه كان �سديد 

آثار هذا الفن. ون�سهد على  التعلق مبتابع������ة ا

جدارته املعماري������ة يف ت�سميمه لبناء حمطة 

احلجاز ب������ني عام������ي 1912-1913 واإجناز 

البناء يف العام 1917، وكان ذلك نتيجة فوزه 

مب�سابقة �سارك فيه������ا معماريون اأكادمييون 

من جن�سيات خمتلفة.

مازال������ت عم������ارة حمطة احلج������از التي 

�س������ارك يف زخرفتها الداخلية اأمني الدهان، 

أب������رز معامل العم������ارة احلديث������ة امل�سبعة  من ا

�سالة املعماري������ة والتي مازالت  مبالم������ح االأ

�ساهداً على ال�سورة املعمارية التي تن�سدها 

م������ن عمارة ما بعد احلداثة يف ال�رصق، فلقد 

أرن������دا ا�ستغالل عنا�������رص تقليدية  راعى دا ا

أل������واح القي�ساين وت�سكيالت  يف العمارة مثل ا

النوافذ والزخ������ارف اخل�سبية التي اأجنزها 

أم������ني الده������ان، ومما ال �سك في������ه اأن هذا  ا

البناء الهام كان من اإجناز معلمني معماريني 

أبناء دم�سق. وعمال مزخرفني من ا

هذا املعمار الذي حمل اجلن�سية ال�سورية 

�سالمية ودفن يف دم�سق عن عمر  والديانة االإ

يناهز الت�سعني ترك العديد من املباين التي 

أن�سئ������ت باإ�رصافه وتوجيه������ه يف اأجمل اأحياء  ا

دم�سق.
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خر تهافت االعتماد على املعمار االآ

ما زال������ت املنظمات الت������ي ترعى اأ�سالة 

العم������ارة تدين املناه������ج الدرا�سية يف كليات 

أي�س������اً امل�ساريع التي يقدمها  العمارة وتدين ا

كادمييون. املعماريون احلداثيون االأ

بي������د اأن جوائز امل�سابقات املعمارية التي 

ترعاها، كانت غالب������اً من ن�سيب املعماريني 

أ  غ������ري العرب، ب�سب������ب اهتمام ه������وؤالء مببدا

العم������ارة يف بيئتها. و �������رصى تقليد معماري 

عربي بتكلي������ف معماريني عامليني بحجة اأن 

املعمار املحلي غري موؤهل للك�سف عن اأ�رصار 

ف������ن العمارة العربي������ة والبحث يف منطلقات 

تاأهي������ل العمارة احلديثة، حتى باتت العمارة 

ك������رث اأ�سالة من نت������اج معماريني  العربية االأ

أب������راج الكوي������ت ويف برج  عاملي������ني كم������ا يف ا

اململكة من تنفيذ مات كينغ King وكاليف 

انكن�س������ون Ankinson وبرج الفي�سلية يف 

ن�سائي وبورو  الريا�س من ت�سميم فو�سرت واالإ

هابولد Puro Hapold وبناء برج العرب 

يف دبي.

ويتهافت امل�سوؤولون على تكليف معماريني 

اإقليمياً  عامليني �سه������دت اأعماله������م تقي������داً 

أبرز املر�سحني،  أ البيئ������ة املعمارية، ومن ا ملبدا

نورم������ان فو�س������رت N.Foster، وريت�س������ارد 

روجرز R.Rogers احلداثي والوظيفي. اإن 

هذين املعماريني قد جنحا يف العامل بتكييف 

العمارة ح�سب البيئة التاريخية واالجتماعية 

والعمرانية، 

اإن اختي������ار معمار عامل������ي لت�سميم بناء 

ع������ام يف اأي بلد عربي يجب اأن يتحلى بكثري 

من احلذر لك������ي ال تتغلب على هذه العمارة 

اإعط������اء الفر�سة  ال�سفة الهجين������ة، ويجب 

وا�سع������ة للمعم������ار غري العرب������ي، واأن يدر�س 

تاريخ العم������ارة وجماليتها واأن يدر�س البيئة 

العمراني������ة واملعماري������ة واالجتماعي������ة، واأن 

يراعي هدفاً قومياً م������ن ت�سييد عمارة تعرب 

عن الهوية احل�سارية للمجتمع العربي.

بح������اث العربية عن  اإن غي������اب مراكز االأ

�سكالية الت�سميم املعماري والعمل  الت�سدي الإ

أ�س�س تعريب العمارة التي جتابه  على اإي�ساح ا

�سغوط احلداثة والعومل������ة، وق�سور املناهج 

كادميية عن تدري�س تاريخ العمارة العربية  االأ

وجماليته������ا، وتنوع الت�سمي������م املعماري عرب 

التاري������خ، اأدى هذا الواق������ع اإىل عدم تو�سيح 

بداعي������ة واجلمالية التي  �س�������س االإ وحدة االأ

كونت هوية هذه العمارة التي تت�سم بالوحدة 

والتعددي������ة بوق������ت مع������اً، واإىل ع������دم و�سع 

ت�سورات فكري������ة وفل�سفية تف�سح يف املجال 

للمب������ادرة الفردي������ة واجلماعي������ة يف تعريب 

الت�سميم املعم������اري، مع التاأكيد على رف�س 

أيديولوجية مغلق������ة لعمارة امل�ستقبل، وقبول  ا
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ب������داع، �سمن ح������دود التوافق مع  حري������ة االإ

ن�ساين  البيئة املعمارية التقليدية واملقيا�س االإ

املعماري Contex مما غاب كلياً عن ذهن 

امل�سمم املعماري احلداثوي.

اإن �سمور االنتماء اإىل التاريخ املعماري، 

واالن�سي������اق م������ع اخلاط������ئ نح������و املنفع������ة 

أ�ساء اإىل الوظيفة املعمارية،  االقت�سادية قد ا

وقد باتت خا�سعة لنزعات الت�سكيل التفكيكي 

ن�سان  والتجريدي، كما ق�ست على طموح االإ

يف العي�س املف�سل يف مكونات معمارية اأكرث 

الت�ساقاً بحاجاته وتقاليده وذائقته.

واإذا كان������ت العاملية ولي�������س العوملة قدر 

النه�سة املعماري������ة العربية، فاإن تعاملها مع 

تط������ورات الت�سميم املعم������اري يف العامل من 

خالل كبار املعماريني، لن يكون خطاأ اإذا قام 

عل������ى عقيدة م�سرتكة من اأن العمارة العاملية 

�سيلة  تتك������ون من جماع الهويات املعمارية االأ

والت������ي جتع������ل العم������ارة العاملي������ة اأكرث غنى 

وتنوع������اً، واأكرث انتم������اًء اإىل ح�سارات قومية 

مازالت ت�سكل ف�سول احل�سارة العاملية.

أك������رث تناق�س������اً عندما  أل������ة ا وتب������دو امل�سا

نت�سور مدينة موؤلفة من جمموعة من املباين 

ال�ساقولي������ة، ال تن�سج������م يف ط������راز عمارتها 

فقي������ة التي اختزنت  مع ط������راز العمارات االأ

موا�سف������ات احلياة االجتماعي������ة التقليدية، 

أزيلت  مريكية ا فف������ي مدينة �سانت لوي�������س االأ

عم������ارة كان املعم������اري الياب������اين ياما�ساكي 

نها مل تكن مالئم������ة للحياة  ق������د �سممه������ا، الأ

االجتماعية لل�سكان.

ولق������د تبني لنقاد م�������رصوع لوكور بوزييه 

أن������ه لي�س من  �سعاعية، ا امل�سم������ى املدين������ة االإ

ال�سهل ت�سخي�س منط احلي������اة االجتماعية 

فقية التي امتدت حول املباين  يف املب������اين االأ

ال�ساقولية لذلك كان على املعمار رينزو بيانو 

R.Piano االهتم������ام باحلي������اة االجتماعية 
والبيئة وباملحي������ط التاريخي عند ت�سميمه 

ملبن������ى �سكني جت������اري يف مدين������ة �سيدين- 

ا�سرتالي������ا ويتك������ون هذا البن������اء من خم�سني 

طابقاً لل�سكن وللمكاتب التجارية.

وكان ه������دف اليابان من قب������ول م�رصوع 

لفي يف  نورمان فو�س������رت يف اإن�ساء ال������ربج االأ

نها مل تعد ق������ادرة على  �سواح������ي طوكي������و الأ

ا�ستيع������اب املزيد م������ن املن�س������اآت، وكان هذا 

الربج ال������ذي ي�سل ارتفاعه اإىل �سبعمئة مرت، 

وعدد اأدواره مئة و�سبع������ني دوراً قادراً على 

ا�ستيعاب �ستني األف �ساكن. يوؤلف هذا الربج 

مدينة ت�ساعدية ال حتتاج لرقعة وا�سعة من 

ر�س. وح�س������ب املعمار فو�س������رت فاإن هذا  االأ

الربج ه������و مدينة ت�ستوع������ب جميع ال�رصوط 

�سكانية اجليدة. اخلدمية واالإ

وهكذا ت�سعى عمارة امل�ستقبل اأن ال تلغي 

الثوابت التاريخية واالجتماعية بل عليها اأن 
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تنطلق منها لتحقي������ق التفاعل مع متطلبات 

الع�رص من العم������ارة احلديث������ة. ومتطلبات  

الع�رص ه������ي اخليار اال�سرتاتيج������ي الوحيد 

الذي يجع������ل العمارة امل�ستقبلي������ة من�سجمة 

م������ع التح������والت االجتماعي������ة واالقت�سادية 

اخلا�سة، ومع التحوالت االقت�سادية العاملية 

التي تتجه نحو العوملة واالنفتاح العاملي.

ال���ع���م���ارة ب��و���س��ف��ه��ا رم����ز ال��ه��وي��ة 

الثقافية

ما زالت العمارة وع������اء التاريخ الب�رصي 

واالقت�سادي������ة،  االجتماعي������ة  مبتطلبات������ه 

ومازالت رمز الهوي������ة الثقافية التي تكونت 

ع������رب مراح������ل التاري������خ واحل�س������ارة. ولقد 

اختارت امل������دن الكربى �سعاراً لها واحداً من 

كرث تعب������رياً عن اأعلى  املن�س������اآت املعمارية االأ

�سال������ة املعمارية. وهكذا اختارت  مراحل االأ

لن������دن بناء الربملان �سع������اراً لها، كما اختارت 

وا�سنطن بناء الكونغر�س �سعاراً، ومازال بناء 

نفالي������د �سعار باري�س يزاحم������ه برج اإيفل  االأ

الرم������زي. ويف القاهرة يب������دو جامع حممد 

علي �سعاراً لهذه املدينة يف ع�رصها الزاهر. 

واأزعم اأن بناء الربملان ال�سوري ما زال اأف�سل 

�سعار لدم�سق.

وم������ع ظهور م������دن عربية حديث������ة، كان 

البّد من البحث عن رموز معمارية تعرب عن 

أب������راج املياه �سعار الكويت،  نه�ستها، فكانت ا

واأ�سبح برجا اململكة والفي�سلية �سعار مدينة 

الريا�������س. واأرادت دبي اأن يك������ون بناء برج 

العرب �سعارها. وتتابع املدن العربية القدمية 

أكان  البحث عن �سعار معماري ميثلها، �سواء ا

تراثي امل�س������در اأم رمزياً ميثل مرحلة هامة 

من تطور احلياة املدنية يف هذه املدن.

¥µ
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عداد لدى ال�سعوب ال�سالفة وال �سيما يف بالد الرافدين  حظي������ت بع�ض االأ

و�سفاف الني������ل مبنزلة رفيعة ترقى اإىل مرتبة القدا�س������ة. وكان العدد �سبعة 

عداد مثل االثنني والثالثة والع�رشة  هم بني �سائر االأ �سهر واالأ دون �سواه هو االأ

ثرية ت�رشي عرب  ربعني... ثم اأخذت اله������االت ال�سباعية االأ واالثني ع�������رش واالأ

ألقها واإن  ر�ض حمتفظ������ة بوهجها وا ق������وام يف اأرجاء االأ الع�س������ور اإىل �سائر االأ

انح�رشت عنها اأحياناً بع�ض اجلوانب الغيبية والدينية.

اأ�صتاذ يف جامعة حلب، وع�صو جممع اللغة العربية بدم�صق. ❁❁

ò

لفات  املنحى ال�سباعي يف امل�ؤ

الرتاثية العربية

د. عمر الدقاق

❁
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هذا املنح������ى ال�سباعي اجلميل، املحبب 

اإىل كل نف�������س، كان اأثرياً لدى الب�رش على مر 

الدهور، واغ������ًا يف �سغ������اف قلوبهم وحنايا 

�سدورهم، كما جتل������ى يف جميل ت�سوراتهم 

وبدي������ع اأفكارهم وغ������زارة عطاءاتهم... اإنه 

م������وروث اإن�س������اين �سامل ومتوا�س������ل يب�سط 

أثوابه املتاألقة على �سعيد  اأمناطه املتنوعة وا

ق������وام ويف كل زمان  واحد ل������دى جمي������ع الأ

أبداً تتبدى لدى  ومكان. فال�سبعة املن�س������ودة ا

أي�ساً تبديها ل������دى �سائر الأمم منذ  الع������رب ا

فجر التاري������خ. ويبقى ال�رشق القدمي العريق 

ول  �سيل الأ يف كل حال جمال م�سدره������ا الأ

ومنبعها الرث املتجدد..

اإن املعطيات العربية، الغابرة واحلا�رشة، 

أ�ساطري وعقائد وديانات وملل  م������ن ماحم وا

ونحل ونحو ذلك م������ن فنون واآداب ومعارف 

احت�سنه������ا ل�س������ان ال�ساد ه������ي بالغة الكرثة 

أي�ساً وتكاد تتاأبى على ال�ستيعاب واحل�رش  ا

بف�سل غزارتها وتنوعها. واإن ماكان من هذا 

القبيل جدير بوقفة متاأنية و�رشيعة يف الوقت 

أو نتاج فني ميكن  نف�سه جتاه منط فك������ري ا

تكثيف������ه ومللمته ثم ح�������رشه فيما نطلق عليه 

ا�سم املدونات. واملدونات العربية ال�سباعية 

واملوؤلف������ات  امل�سنف������ات  ت�سم������ل  مبجمله������ا 

وال�سحائ������ف والكت������ب والر�سائل واملقالت، 

ودواوين ال�سعر وجمموعات الق�س�س و�سائر 

فنون القول. ومن الطبيعي على هذا ال�سعيد 

اأن نف�سل الق������ول بع�س التف�سيل يف مناذج 

حمددة منه������ا، واأن جنمل الكالم على الكثري 

�سهاب  الوف������ري منها مما ال جدوى فيه من االإ

والتف�سيل، وذلك �سمن مايتي�رص لنا يف هذا 

ال�سدد من احليز املتاح...

❁    ❁    ❁

املعلقات ال�سبع:

تعد الق�سائد ال�سبع الطوال التي عرفت 

عند العرب با�سم املعلقات ال�سبع هي املدونة 

وىل على �سعيد املنحى ال�سباعي املبكر يف  االأ

�س������الم. فقد ذاع اأمرها يف  ع�رص ما قبل االإ

اأواخر الع�رص اجلاهلي اإبان القرن ال�ساد�س 

ث������م ا�ستفا�ست �سهرته������ا وعظم  املي������الدي 

أبعد م������دى عرب الع�سور  االهتم������ام بها اإىل ا

�سالمية التالية.  االإ

وم������ن املرج������ح اأن تاأثري ه������ذا العدد من 

الق�سائ������د من حيث منحاه������ا ال�سباعي قد 

جت������اوز نطاق ال�سعر ورواته اإىل رحاب �سائر 

اأوجه الن�س������اط املعريف والفن������ي فيما بعد، 

وتب������دى يف خمتل������ف امل�سنف������ات واملوؤلفات 

بداعية خا�سة التي  عام������ة وذات ال�سم������ة االإ

اأخذت تتكاثر وتتعاظم يف الع�سور العبا�سية 

الزاه������رة، وذل������ك يف جم������ال كت������ب التف�سري 

واحلديث والفقه والتاريخ، ومثل كتب الفلك 
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دب والفل�سفة  والتنجيم وال�سحر والطب واالأ

والت�سوف وتقومي البلدان...

�سهر عند  وال�سبع الطوال هي الق�سائد االأ

العرب، وتع������زى اإىل �سبعة من فحول ال�سعر 

املتقدم������ني يف الع�رص اجلاهل������ي. وبع�سهم 

أو (املذهبات(. وال�سائع  يدعوها )ال�سبعيات( ا

اأن الراوية حماد ب������ن مي�رصة )95-167 ه�( 

هو الذي جم������ع هذه الق�سائ������د يف الع�رص 

ول، اإبان القرن الثاين الهجري  العبا�س������ي االأ

الثامن امليالدي. ويعد حماد من اأعلم النا�س 

. اأما ال�سعراء ال�سبعة 
)1(

بال�سعر واأرواهم ل������ه

اأ�سحاب املعلقات املقدمون فهم: امروؤ القي�س 

ع�سى ولبيد وطرفة  وزهري بن اأبي �سلمى واالأ

أ�سع������ر النا�س يف  وعمرو ب������ن كلثوم، وه������م ا

ع�رصهم.

وقد ا�ستتبعت �سه������رة املعلقات مبادرات 

كث������رية تناولتها �سفوة م������ن املوؤلفني والنقاد 

أبياتها  بالدر�س والنق������د وداأبت على �������رصح ا

وتبيني مواطن اجلمال وال�سبق فيها وتف�سري 

ألفاظها وعباراتها،  م������ا يح�سن تف�سريه م������ن ا

وذكر ما يت�سل مبنا�سباتها..الخ. ويف طليعة 

دبية والنقدية  ه������ذا الدرا�سات اللغوي������ة واالأ

نباري اأبي حمم������د- 304 ه� وابنه  كت������اب االأ

اأبي بك������ر - 328 ه�، وهو »�������رصح الق�سائد 

ال�سبع الطوال« وهما اأقدم �رّصاحها، ثم كان 

 بعد ذلك.
)2(

من اأهمهم التربيزي والزوزين

راء تت�س������ارب عن������د القدماء وعند  واالآ

املعا�رصي������ن ب�سدد عدد املعلقات، فمن قائل 

أو  أو ت�سع ا �سهر، اأو هي ثمان ا اإنها �سبع وهو االأ

أما  مر حول اأ�سل ت�سميتها. ا ع�رص. كذلك االأ

أ�ستار الكعبة  خرب تعليق ال�سبع الطوال على ا

أية حال تكاد  فه������و اأي�ساً مو�سع نظر. وعلى ا

قدمني يف ذلك من مثل ما  تتالقى عبارات االأ

ورد يف  )العقد الفريد( يف قول ابن عبد ربه 

»لقد بلغ من كلف العرب بال�سعر وتف�سيلها 

له اأن عم������دت اإىل �سبع ق�سائد تخريتها من 

ال�سعر القدمي، فكتبتها مباء الذهب، وعلقتها 

أ�ستار الكعبة. فمنه يقال مذهبة امرئ  على ا

 .
)3(

القي�������س ومذهبة زهري واملذهبات ال�سبع«

وال يخرج عن ه������ذا القول البن عبد ربه ما 

ذكره بعد ذلك اب������ن ر�سيق يف كتابه »العمدة 

يف �سناع������ة ال�سع������ر ونق������ده« والبغدادي يف 

 غري اأن قلة 
)4(

دب« و�سواهما كتابه »خزانة االأ

من �سارحي املعلق������ات ت�سك يف خرب تعليقها 

أ�ستار الكعبة، ومنهم اأحمد بن النحا�س  على ا

– 338ه�، كما مل يوؤكد ذلك اآخرون.
وم������ا يعنين������ا يف هذا ال�س������دد اأن ال�سبع 

الط������وال التي ا�ستهرت عل������ى مدى الع�سور 

با�سم املعلقات ال�سب������ع تعد من عيون ال�سعر 

قدمني فخر  املخت������ار، وكان������ت يف نظ������ر االأ

آثروه������ا على  أنه������م ا الع������رب. وال ري������ب يف ا

أو  غريه������ا فاختزن������وا متونه������ا يف ذاكرتهم، ا
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أنهم دونوها على رق������اع و�سحائف تتيح لنا  ا

اأن نعده������ا اإحدى املدون������ات الرائدة �سمن 

�سبق يف  أنها االأ كت������ب االختيارات ال�سعرية، وا

الزمان من حيث طابعها ال�سباعي يف بواكري 

حركة التدوين عند العرب. 

جمهرة اأ�سعار العرب:

أث������ري املبا�رص لتلك املعلقات  وقد امتد التا

م������ن حيث �سمتها ال�سباعي������ة يف جمال رواية 

أبو زيد  أ�ساد بها ا ال�سع������ر اإىل ع�رص تال حني ا

القر�سي م������ن رجال القرن الث������اين الهجري 

واأح������د رواة ال�سع������ر العرب������ي القدمي -177 

ه�������، وهو معا�رص حلم������اد الراوية– 167 ه� 

وللمف�سل ال�سبي– 168 ه� فقد ا�ستح�سنها 

آثر تدوينها وا�سعاً اإياها يف راأ�س  القر�س������ي وا

خمتارات������ه م������ن ال�سعر الق������دمي �سمن كتابه 

أ�سعار العرب(. )جمهرة ا

وق������د اتخذ القر�سي تلك املعلقات ال�سبع 

منوذج������اً يحتذى من حي������ث تبنيه الت�سنيف 

ال�سباع������ي نف�سه، ف�ساًل ع������ن حر�سه على 

اختي������ار اأجود الق�سائد بعده������ا واأذيعها يف 

أو  ذاك������رة النا�س. ففي موازاة ال�سبع الطوال ا

أب������و زيد �سبع ق�سائد  املعلق������ات ال�سبع اأورد ا

اأخ������رى. ثم م�سى على هذا الغرار اإىل مداه 

ق�سى بعد اأن طاب له جعل كتابه يف �سبعة  االأ

اأق�سام، وو�سع يف كل ق�سم �سبع ق�سائد ل�سبعة 

ق�س������ام ال�سبعة املتوالية  .. وهذه االأ
)5(

�سعراء

يف الكت������اب ه������ي املعلقات بطبيع������ة احلال 

واملذهبات،  واملنتقي������ات،  املجمهرات،  تليها 

واملراثي، وامل�سوبات، وامللحمات. واأكرث هذه 

أب������و زيد �سفات  الت�سمي������ات الت������ي ابتدعها ا

أو ت�ستحق  »فاملعلق������ات لديه هي التي علقت ا

أ�ستار الكعب������ة، واملجمهرات  اأن تعلق عل������ى ا

هي الق�سائد التي تت�سم مبتانة �سبكها وقوة 

حبكها، وهي �سبيهة بالنوق القوية املتداخلة 

 ومن هذا 
)6(

اخلل������ق كاأنها جمهور من رم������ل«

القبيل امللحمات اأي الق�سائد التي تالحمت 

اأجزاوؤه������ا، واملنتقي������ات واملذهبات ت�سري اإىل 

جودة ال�سع������ر، وامل�سوبات تعني اأن اأ�سحابها 

من املخ�رصمني اأي الذين �سابهم الكفر قبل 

بواب  اأن ي�سلم������وا .. واملالحظ اأن ه������ذه االأ

ال�سبعة ال تن�سوي حتت غر�س �سعري بعينه 

ماعدا باب املراثي الذي يوؤلف بني ق�سائده 

جامع م�سرتك يف وحدة مو�سوعها.

أبو زيد  آثره ا وهذا النهج ال�سباعي الذي ا

القر�س������ي يف ت�سنيف������ه ملختاراته ال�سعرية ال 

مر مقنعاً كما اأن الق�سائد  يبدو يف حقيقة االأ

مبجمله������ا ال تتمايز يف �سهرتها وال تنم على 

أو درج������ات يف منزلتها. ووا�سح اأن  طبقات ا

أب������ا زيد يف ت�سنيفه تبنى م������ا تعارفت عليه  ا

العرب من قبل ح������ني جعلوا املعلقات �سبعاً، 

ثم ذك������ر اأن العرب ا�ستح�سنوا �سبعاً غريهن، 

بدليل ما اأورده يف مقدمة الكتاب عن �سيخه 
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املف�سل ال�سبي حني قال: »وهوؤالء اأ�سحاب 

ال�سبع الطوال، وق������د اأدركنا اأكرث اأهل العلم 

يقولون اأن بعدهن �سبعاً ماهن بدونهن، وهن 

املجمهرات..« ثم مي�س������ي املوؤلف على هذا 

النحو يف تق�سيمه �سائ������ر ق�سائد املجموعة 

تق�سيماً �سباعياً م�سطنعاً بل ق�رصياً ال يرتكز 

اإىل �سب������ب وا�سح معل������ل. واإال فما معنى اأن 

تك������ون الق�سائد امللحمات مث������اًل �سبعا، واأن 

تكون املراثي اأي�سا �سبعاً، وهكذا �ساأن �سائر 

اأق�سام الكتاب حي������ث ال تزيد ق�سائده على 

�سب������ع وال تنق�س عن �سبع. ثم كانت ح�سيلة 

ه������ذا الت�سني������ف ال�سباع������ي يف جممل عدد 

الق�سائد املخت������ارة ت�سع������اً واأربعني ق�سيدة 

)7(
لت�سعة واأربعني �ساعراً.

أبا زيد القر�سي و�سع ن�سب  ووا�س������ح اأن ا

عينيه املعلقات ال�سبع ذات ال�سدارة ثم راح 

يوزع بعد ذلك على نحو �سارم ما اجتمع بني 

أ�سعار الع������رب املنتقاة �سمن زمر  يدي������ه من ا

حم������ددة اأو جمموعات مماثل������ة وفقا وطبقا 

لعدد املعلق������ات التي جعلها كالقالب الواحد 

الذي ح�رص يف داخله �سائر خمتاراته. وجممل 

الق������ول اإن الع������دد �سبعة الواغ������ل يف �سمري 

ال�سع������ب ب�سهرته الوا�سعة وهالته املحببة هو 

أبا زيد وحف������زه اإىل تاأليف  ال������ذي ا�سته������وى ا

أ�سعار العرب«. م�سنفه ال�سباعي »جمهرة ا

عيون املوؤلفات ال�سباعية القدمية:

اإىل جانب املوؤلفات ال�سباعية التي حفل 

به������ا ال�سعر العربي الق������دمي والتي دارت يف 

أي�س������اً حركة تاأليف  فل������ك املعلقات، ن�سطت ا

مماثلة ح������ول علوم الق������راآن وال �سيما تعدد 

أ�سهرها �سبع. ويعد كتاب )ال�سبعة  قراءاته، وا

يف الق������راءات( الب������ن جماه������د )324 ه�( يف 

. وهو اأول كتاب و�سل 
)8(

طليعة هذه الكت������ب

اإلينا ملوؤلفه الذي لق������ب ب�سيخ ال�سنعة واأول 

. وقد حقق������ه �سوقي 
)9(

من �سّب������ع ال�سبع������ة 

�سي������ف و�سدر ع������ن دار املع������ارف بالقاهرة 

1972. ومن الكتب املتقدمة يف هذا املجال 

أي�ساً كت������اب )القراءات ال�سبع( البن خالويه  ا

)370 ه�������( وكتاب )احلجة يف علل القراءات 

بي علي الفار�سي )377 ه�( وكتاب     ال�سبع( الأ

بي عمرو  )التي�سري يف الق������راءات ال�سبع(، الأ

قن������اع يف القراءات  ال������داين )544 ه�(، و)االإ

بي جعفر ب������ن الباذ�س )38 ه�(،  ال�سب������ع(، الأ

وكتاب )البديع يف اخت�سار قراءات ال�سبعة(، 

وكتاب )املكرر فيما تواتر من القراءات ال�سبع 

ن�ساري )538 ه�(، وكتاب  وحترر(، لقا�سم االأ

)اإع������راب القراءات ال�سب������ع وعللها(، وكتاب 

ماين يف القراءات  )اإبراز املعاين من حرز االأ

أبو �سامة  ال�سبع( لعبد الرحمن بن ا�سماعيل ا

الدم�سقي 665 ه�، وكت������اب )غيث النفع يف 

القراءات ال�سبع( لعل������ي النوري ال�سفاق�سي 

1118ه�������، وكت������اب )اأبحاث ف�س������الء الب�رص 
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حم������د عبد الغني الدمياطي  ربع ع�رص( الأ االأ

حرف ال�سبعة ومنزلة  )1117 ه�( وكتاب )االأ

الق������راءات منها(، حل�سن �سي������اء الدين طبع 

)1988م(، وق������د ذكر �ساح������ب كتاب ك�سف 

الظنون حلاجي خليفة اأن ابن ع�ساكر �ساحب 

الكتاب امل�سهور بتاريخ دم�سق له كتاب ا�سمه 

�سانيد(  حاديث ال�سباعية واالأ )امل�ستفيد يف االأ

وال نعرف عنه �سيئا.

ومن هذا القبيل من الكتب الدينية، كتب 

اأخ������رى كثرية من الفق������ه والعقائد واملواعظ 

ونحو ذل������ك، ومنه������ا كت������اب )ال�سبعيات يف 

بي الن�������رص الهمذاين  مواع������ظ الربي������ات( الأ

وكتاب  )الدر املكنون يف ال�سبعة فنون( البن 

اإيا�س احلنفي، وه������و كتاب خمطوط يف دار 

الكت������ب الوطنية بباري�س. وكت������اب )العقيدة 

دبية(، لل�سيخ  الدروي�سي������ة يف ال�سبع فنون االأ

اأحم������د الدروي�������س وهو خمط������وط اأي�ساً يف 

املكتبة املركزية بجامع������ة امللك عبد العزيز 

يف مكة.

وتت�سم������ن كت������ب الرتاج������م الك������ربى يف 

القدمي مث������ل فهر�ست ابن الن������دمي وفهر�سة 

أ�سماء كتب كثرية  اب������ن خري وك�سف الظن������ون ا

خوة  من تراث العرب احلافل مثل )كتاب االأ

ال�سبع������ة احلكم������اء يف ال�سنع������ة( وه������و يف 

 وكتاب 
)10(

اأخب������ار الكيميائي������ني وال�سنعويني

، وكتاب 
)11(

)املقامات ال�سبع( للح�سن الباهلي

)الهياكل ال�سبعة( وكت������اب )املنازل ال�سبعة( 

وكتاب )اخل������وامت ال�سبعة( وكت������اب )الكنوز 

)12(
ال�سبعة(.

أ�سماء كتب كثرية  وقد اأورد ابن الن������دمي ا

يف مو�س������وع التعاوي������ذ والرق������ى، مثل كتاب   

)الهياكل ال�سبعة( وكتاب )اجلوانب ال�سبعة(، 

وكتاب )املنازل ال�سبعة(. ث������م كتاب )الكنوز 

ال�سبعة( الذي ال يعرف موؤلفه. والبن الندمي 

أ�سماء العفاريت الذين  اأي�ساً ف�سل عنوانه )ا

أنهم �سبعون.  دخلوا على �سليم������ان وداوود( وا

زعموا اأن النبي �سليمان جل�س واأح�رص رئي�س 

خرون  اجلن وال�سياطني وا�سمه فقط�س، واالآ

عمرد، كيوان، �سمر ع������ال، فريوز، مها قال، 

ح������ران، داهر، ق������ارون، �س������داد، �سع�سعة، 

أ�سجع، نوار،  هرم������ز، رياح، نزار، �سفطي������ل، ا

أ�سماء ال�سبعة الذين هوؤالء من  أما ا عذافر... ا

ول، �ساغبا  ولدهم، فاأولهم دنه�س يف اليوم االأ

يف اليوم الثاين، عربي������ا يف الثالث، عربا يف 

الراب������ع، م�سمار يف اخلام�������س، منوردكي يف 

 .
)13(

ال�ساد�������س، بخط�������س يف اليوم ال�ساب������ع 

أ�سماء  أي�س������اً يف فهر�ست اب������ن الندمي ا وورد ا

جمموع������ات كتب اأخ������رى من ه������ذا املنحى 

�سغر(، وكتاب  ال�سباعي، وهي )ال�سبع������ة االأ

و�سط( وكت������اب )ال�سبعة الكبري(.  ال�سبعة االأ

ويف �سدد اأخب������ار جابر بن حيان وكتبه ذكر 

اأن لديه مئة واثني ع�������رص كتاباً، واأن له بعد 

)14(
ذلك �سبعني كتاباً منها )كتاب ال�سبعة(.
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ويف عه������ود متاأخرة يعد كت������اب )اللمعة 

م������ام اب������ن تيمية  جوب������ة ال�سبع������ة( لالإ يف االأ

أ�سهر كتب الفقه والعقائد يف  )728 ه�( من ا

�سالمي. ومثل ذلك كتاب )املجال�س  الرتاث االإ

ال�سبعة(، وهو يف الت�سوف، ويت�سمن ن�سو�سا 

ألقاها موالنا  م������ن املواعظ واخلطب الت������ي ا

جالل الدين على املنابر يف اأوقات متفاوتة. 

. وعلى 
)15(

وقد ترج������م موؤخراً عن الفار�سية 

�سعيد اآخر من املوؤلفات ال�سالفة تكرث اأي�ساً 

نواء وتقومي  يف ه������ذا ال�سدد كتب الفلك واالأ

البل������دان مثل كتاب )املن������ازل ال�سبع يف علم 

بي الوف������اء البوزجاين  احل�س������اب والفلك( الأ

)388 ه�( الذي حققه اأحمد �سليم �سعيدان. 

قاليم ال�سبعة  وم������ن ذلك كتاب )عجائ������ب االأ

ب������ي �سعيد املغرب������ي )685 ه�(،  املعمورة( الأ

قالي������م ال�سبعة اإىل نهاية  وكتاب )عجائب االأ

العمارة( البن �رصابي������ون املعروف ب�سهراب، 

وه������و خمطوط يف املتح������ف الربيطاين ن�رصه 

ماجي������ك Mazik. يف ليب������زغ باأملاني������ا �سنة 

1921. وللم������الح اأحمد ب������ن ماجد املعروف 

بلقب رائد البحار منظومة تعليمية يف �سوؤون 

رجوزة ال�سبعية وقد عني  املالحة تعرف باالأ

بها امل�ست�رصق الرو�سي كرات�سكوف�سكي.

قاعدة الت�سنيف ال�سباعي:

أم������ا الت�سنيف املعريف املرتكز اإىل العدد  ا

أ�سا�ساً يف  �سبعة اأي اعتم������اد النهج ال�سباعي ا

خر الذي غلب  التاأليف فهو املنحى البارز االآ

على اجل������م الغفري من املدون������ات واملوؤلفات 

الرتاثي������ة. ومن ذلك كت������اب )املناظر( الذي 

ألفه العامل الكبري اب������ن الهيثم )430ه�( وهو  ا

من اأكرث الكت������ب �سموالً واأدقه������ا يف ال�سوء 

والب�رصيات، ويهت������م بظاهرة انك�سار ال�سوء 

وبت�رصيح العني، وتكون ال�سوء على �سبكيتها 

ب�سار جملة.. وقد جعله ابن الهيثم  وكيفية االإ

أبواب تناول فيها بال�رصح  يف �سبع مقاالت اأي ا

ب�سار،  والتحليل خمتل������ف ق�سايا ال�سوء واالإ

وب������ني كيفية اإدراك الب�������رص باالنعكا�س على 

ج�س������ام ال�سقيل������ة يف مواق������ع اخلياالت.  االأ

بي الوفاء حممد بن اإ�سماعيل بن العبا�س  والأ

من ب������الد ني�سابورا اأحد علماء القرن الرابع 

الهجري من العاملني يف الهند�سة واحل�سابات 

كت������اب )ما يحتاج اإليه العم������ال والكتاب من 

�سناع������ة احل�ساب(. وهو كما ق������ال: »�سبعة 

أب������واب. املنزلة  من������ازل وكل منزل������ة �سبع������ة ا

وىل الن�سب������ة، واملنزل������ة الثانية يف ال�رصب  االأ

والق�سمة، ثم الثالث������ة يف اأعمال امل�ساحات، 

والرابعة يف اأعمال اخل������راج، واخلام�سة يف 

اأعمال املقا�س������ات، وال�ساد�سة يف ال�رصوف، 

ال�سابعة يف معامالت التجار«.

أب������ي �سه������ل، ن�سب������ة اإىل كوه  وللكوه������ي ا

طرب�ستان، كت������ب ور�سائل يف العلوم البحتة.. 

منه������ا )ر�سالة يف ا�ستخراج ال�سلع امل�سبع يف 

)16(
الدائرة(.
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أ�سامة  مري ا ويج������در بنا التوقف عن������د االأ

بن منق������ذ الفار�س وال�ساعر واملوؤلف )488-

584ه�������( الذي عا�س يف ح�س������ن �سيزر على 

�سفة العا�سي اإبان احلمالت ال�سليبية على 

بالد ال�سام. فقد جمع �سعره يف ديوان وجعله 

مر اأغرا�س  أبواب هي يف واقع االأ يف �سبع������ة ا

ال�سع������ر املعهودة ومو�سوعات������ه عند العرب، 

أن������ه تناولها بقدر م������ن الت�رصف وفقاً  غ������ري ا

مل�سيئته ورتبها على هواه، فابتداأها باحلنني 

أتبعه������ا املديح فالغزل والرث������اء والفخر  ثم ا

والو�سف واحلكم������ة. كذلك األف الباخرزي، 

أبو احل�س������ن )467 ه�( كتاب������ه )دمية  عل������ي ا

الق�������رص وع�رصة اأهل الع�������رص(، وذلك على 

غرار الكتاب ال�سهري )يتيمة الدهر يف حما�سن 

أبو من�سور  ألفه ا اأهل الع�رص( الذي �سبق اأن ا

الثعالب������ي. وقد جعله يف �سبعة اأق�سام �سملت 

�سعراء ع�������رصه يف القرن اخلام�س الهجري، 

ول يف حما�سن �سعراء  وهي التالية: الق�سم االأ

البدو واحلج������از. والق�سم الثاين يف طبقات 

�سع������راء ال�سام وديار بكر واجلزيرة واملغرب. 

والثال������ث ف�سالء الع������راق. والرابع يف الري 

واأ�سفه������ان وفار�������س وكرم������ان واخلام�س يف 

جرجان وخ������وارزم وماوراء النهر. وال�ساد�س 

يف �سعراء خرا�سان و�سج�ستان وغزنة والق�سم 

دب الذين  أئم������ة االأ خري يف ا ال�ساب������ع وهو االأ

مل يج������ر لهم يف ال�سعر ر�س������م وال يف قوانينه 

ا�س������م، كما ق������ال، اأي مل ي�ستهروا ب�سعرهم بل 

... ولل�ساعر 
)17(

بفنون اأخرى من لغة ونح������و

أ�سعر �سعراء ع�رصه   ا
)18(

اب������ن نباته امل�������رصي 

)768 ه�������( جمموع������ة �سعري������ة متميزة على 

آثر لها عنوانا  �سعي������د الت�سنيف ال�سباع������ي ا

ذا خ�سو�سية رامزة ه������و )ال�سبعة ال�سيارة( 

حماكاة للكواكب ال�سي������ارة ال�سبعة. وتنطوي 

ه������ذه املجموعة عل������ى مزيد م������ن الطرافة 

والتفرد اإذ اإن ق�سائدها جميعاً تندرج �سمن 

�سل������ك واحد ينتظمه������ا وهو الع������دد �سبعة، 

أبيات يف  وهك������ذا تت������واىل الق�سائد �سبع������ة ا

اإثر �سبع������ة ال تزيد وال تنق�س، مع املحافظة 

يف الوق������ت نف�سه على تن������وع اأغرا�س ال�سعر 

ومو�سوعاته.

�سالم  كذلك تناول الفقهاء واملوؤلفون يف االإ

قدمياً مو�سوع الكبائر يف الدين ونهوا عنها 

معتمدي������ن يف ذل������ك م������ا ورد يف كتاب اهلل 

تعاىل واأحاديث الر�س������ول الكرمي. وقد األف 

�سم�س الدين الذهب������ي كتابه املعروف تاريخ 

�س������الم )748ه�(، وجعله يف �سبعني ف�سال  االإ

بع������دد الكبائر، اأي خ�������س كل كبرية بف�سل. 

واأوىل الكبائر )ال�������رصك باهلل( ومنها، القتل 

وعقوق الوالدين، والزنى، واأكل مال اليتيم، 

والكذب وال�رصقة، و�سه������ادة الزور، والقمار، 

أة بالرجال  وترك ال�سالة، والظلم، وت�سبه املرا

والرجال بالن�ساء، واخليانة والغدر.
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وابن الندمي يف كتابه الفهر�ست خ�س�س 

املقالة ال�سابعة لرتاجم املهند�سني واملو�سيقيني 

دب واأ�سحاب  واحل�ّساب واملنجمني و�سناع االأ

. كما اأورد ا�سم تينكلو�س 
)19( 

احليل واحلركات

أنه اأح������د العلماء ال�سبعة الذين رد  البابلي وا

اإليهم ال�سحاك البي������وت ال�سبعة التي بنيت 

أي�ساً  أ�سم������اء الكتب ال�سبع������ة. وذكر ا عليها ا

أن������ه اأحد ال�سبعة  قنط������ورا البابلي وو�سفه با

ال�سدن������ة. ويف هذا ال�س������دد ذكر ابن الندمي 

أي�ساً »اأخربين الثق������ة اأن الروم اأحرقت من  ا

كت������ب ار�سميد�س خم�سة ع�������رص حماًل. ومن 

كتبه الباقية كتاب الكرة واال�سطوانة وتربيع 

الدائرة وت�سبيع الدائرة وهي ر�سائل«، وحول 

)تاري������خ روؤ�ساء ال�سابئني( ال������ذي اأورده ابن 

الندمي جانب من اأخبار هذه امللة حيث ذكر: 

)الغلم������ان الذين يرت�سم������ون يف الدخول اإىل 

أيام ياأكلون  ه������ذا البيت يقيمون فيه �سبع������ة ا

وي�رصب������ون وال تنظ������ر اإليهم ام������راأة يف هذه 

أي������ام. وياأخذون ال�رصاب من ال�سبعة  ال�سبعة ا

كا�س������ات امل�سفوف������ة التي ي�سمونه������ا ي�سورا 

ومي�سحون ذل������ك ال�رصاب على اأعينهم. ومن 

أو يلفظوا ب�سيء يطعمونهم  قبل اأن يقول������وا ا

كوؤ�������س ومن تلك  خب������زاً وملحاً م������ن تلك االأ

القر�س والفراريج. ويف اليوم ال�سابع فاإنهم 

أ مبدع: يا كبرينا،  ياأكلون������ه عن اآخره... ويقرا

جانة م�سطريا...فهر  فيجيب قائاًل لتمالأ االإ

�سحر ال�سبعة الغري مقهور(.

أ�ستاذ اأبي  ولعلي بن �سه������ل الطربي وهو ا

بكر ال������رازي كتاب �سماه )فردو�س احلكمة(، 

. اأما ابن �سينا 
)20(

أنواع  وق������د جعله يف �سبعة ا

فقد كان يف جملة موؤلفاته العلمية والفكرية 

آث������ر لر�سالته  )ر�سال������ة يف الع�س������ق(، وق������د ا

التبويب ال�سباع������ي وابتداأها بالب�سملة »ب�سم 

اهلل الرحم������ن الرحي������م« ثم ق������ال: »ر�سالتي 

ول يف ذكر �رصيان  مت�سمنة ف�سوالً �سبعة. االأ

قوة الع�سق يف كل واحد من الهويات، والثاين 

يف ذكر وجود الع�سق يف اجلواهر الب�سيطة. 

والثالث يف ذكر وجود الع�سق يف املوجودات. 

والراب������ع يف ذكر وج������ود الع�سق يف اجلواهر 

احليوانية. واخلام�س يف ذكر ع�سق الظرفاء 

وجه احل�سان. وال�ساد�س يف ذكر  والفتيان لالأ

لهي������ة، وال�سابع يف خامتة  ع�س������ق النفو�س االإ

 )21(
الف�سول«. 

ندل�������س األف ابن ر�سد كتابه  ويف بالد االأ

»الكلي������ات« يف الطب، فت������داول النا�س كتابه 

. قال 
)22(

وا�ستعملوه يف القرون الو�سطى كلها 

يف مقدمة كتابه »انق�سمت �سناعة الطب اإىل 

�سبعة اأجزاء عظمى:

ن�سان  ول يذكر فيه اأع�ساء االإ - اجلزء االأ

التي �سوهدت باحل�س، الب�سيطة واملركبة.

أنواعها  - والثاين تعرف في������ه ال�سحة وا

ولواحقها

أنواعه واأعرا�سه  - والثالث املر�س وا
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- والرابع العالمات ال�سحية واملر�سية 

غذي������ة  الت، وه������ي االأ - واخلام�������س االآ

دوية  واالأ

- وال�ساد�س الوجه يف حفظ ال�سحة 

- وال�سابع احليلة يف اإزالة املر�س«.

ألفه ال�سالفون من �سعوب  ويف عداد م������ا ا

الهن������د والفر�������س والعرب يف �س������دد املنحى 

ال�سباعي كت������اب طريف عنوان������ه )�سكردان 

 اأي �سندوقه اأو خزانته. وقد 
)23(

ال�سلط������ان(

ألفه اأحم������د بن يحي������ى التلم�ساين املعروف  ا

أب������ي حجل������ة لل�سلطان املل������ك النا�رص  بابن ا

يف الق������رن ال�ساد�������س الهج������ري الثاين ع�رص 

امليالدي. وي�ستمل على مو�سوعات �ستى من 

آدابهم ونوادرهم  جد وهزل و�سري املل������وك وا

وخوا�س العدد �سبعة. وقد طبع ببوالق �سنة 

 .1871

أل������ف الكتاب من مقدم������ة و�سبعة  - ويتا

أبواب. وقد ا�سته������ل التلم�ساين كتابه بقوله:  ا

أ�سه������د اأن ال اإل������ه اإال اهلل واأن حممداً عبده  »ا

أنزل عليه ال�سب������ع املثاين والقراآن  ور�سول������ه، ا

العظي������م عل������ى �سبعة اأحرف تبيان������اً وعربة. 

واأ�رصى ب������ه اإىل ال�سماء ال�سابع������ة �سابع ليلة 

ول بع������د �سبع �سنني  خلت م������ن �سهر ربيع االأ

م�سني من البعثة«. ثم قال: »وبعد فلما كانت 

ع������داد، وكان وجودها  ال�سبعة من اأ�رصف االأ

مب�رص املحرو�سة اأكرث من �سائر البالد، األفت 

هذا الكتاب �سنة �سبع وخم�سني و�سبعمئة ما 

قاليم  أ�سب������ق اإليه، وال عرث على اأحد يف االأ مل ا

ال�سبعة عليه. وقد رتبته على مقدمة و�سبعة 

أب������واب، وذك������رت عقيب كل ب������اب من هذه  ا

ب������واب ال�سبعة التي قبله������ا �سبع حكايات،  االأ

و�سميتها خامتة الباب«.
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وتنفع������ل به، ومن جهة اأخرى ت�صكل يف توجهها النظري �صدى ملا و�صلت اإليه 

أو تلقيه، اأما رجع  دبي ا نتاج الأ داب العاملية من تطور �صواء على م�صتوى الإ الآ

أدبنا العربي. ومع الهّبة الوطنية  ه������ذا ال�صدى فغالبا ما يكون متاأخ������را على ا

أث������ر كما هو معروف  الت������ي �صهدته������ا م�رش �صنة 1919 ظه������ر اجتاه نقدي متا

اأديب وناقد �صوري. ❁❁

ò

اإ�شكالية النقد الروائي املعا�رص

 يف الوطن العربي: 

د. منري �سويداين

❁

روايات جنيب حمفوظ منوذجا
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بنظري������ة ال�سع������ر الرومان�س������ي الغربي وهو 

اجتاه مدر�سة »الديوان« مع العقاد و�سكري، 

أر�س������ى طه ح�سني دعائم املنهج ال�سكلي  كما ا

الديكارتي �سنة 1926 يف حني خرج االجتاه 

النف�سي من منعطف االجتاه الرومان�سي مع 

كل من  العقاد، 

وحممد اأحمد خلف اهلل واأحمد النويهي 

و�سيد قطب.. كم������ا برز االجتاه االجتماعي 

مع ظه������ور �سحيفة »الفج������ر اجلديد« �سنة 

1925 التي ا�سطلعت مبهمة التب�سري بالفكر 

العلماين م������ع كل من �سالم������ة مو�سى وفرح 

انطوان واإ�سماعيل مظهر.

أنه �سمن االجت������اه الرئي�سي  ون�س������ري اإىل ا

آنذاك كانت  ال�سائ������د يف ال�ساحة الثقافي������ة ا

أدبية ونقدية  تتعاي�������ش وتت�سارع اجتاه������ات ا

خمتلف������ة ذات نزاعات اأكادميي������ة اأو جامعية 

أو ذاك. وميكن  اأو هجين������ة مع هذا الناق������د ا

تلخي�������ش االجت������اه العام له������ذه التيارات يف 

كونها كانت تخ�س������ع الن�سو�ش ملعايري ذاتية 

حتكمها النظرة  االجتماعية –التاأثريية التي 

ديب بعامله ال�رسي– النف�سي  تدر�ش عالقة االأ

أنتج فيه  العمل،  اأو عالقت������ه باملحيط الذي ا

وق������د تختل������ف ت�سوراتهم وروؤاه������م لطبيعة 

دبي كل ح�سب م�ساربه و�سعة معارفه  العمل االأ

أ�سا�سا لق������راءات خارجية ت�سب  اخلا�سع������ة ا

أو تاريخي..  فيما هو اجتماعي نف�سي ا

− ال��واق��ع��ي��ة اال���س��رتاك��ي��ة وح���دود 
الن�ش: 

تعترب ف������رتة خم�سينيات الق������رن املا�سي 

�سعدة كافة  مرحل������ة خما�س ع�سري عل������ى االأ

يف م�������رص و�سورية ولبن������ان.. ففي م�رص متَّ 

قلب النظام امللكي احلاكم بو�ساطة املوؤ�س�سة 

حرار  الع�سكري������ة التي تزعمه������ا ال�سباط االأ

متحالف������ني مع الي�س������ار املارك�س������ي، ومتكن 

الي�س������ار من تغليب موازي������ن القوى ل�ساحله 

وفر�س مرحلة جديدة على امل�ستوى الثقايف 

أنقا�س املوروث الذي الزم النظام  تقوم على ا

ال�ساب������ق، هذه املرحلة ات�سم������ت على �سعيد 

داب ب�سيط������رة خط������اب الواقعية، و�سجل  االآ

خاللها تراجع ملمو�س ملثقفي مرحلة ما قبل 

أدباء كان لهم  الث������ورة، والتي ميثلها نق������اد وا

وزنهم الفعال يف بلورة �رصوط اإبداعية ونقدية 

أنهم انكفاأوا خالل  متقدم������ة اإىل حد ما، اإال ا

هذه املرحلة ونذكر منهم على �سبيل املثال ال 

احل�رص، العقاد وطه ح�سني وغريهم. 

وقد لعب تغلغل الفكر اال�سرتاكي العلمي 

دوراً ب������ارزاً يف تبلور اجتاه������ات جديدة يف 

دب والنق������د تتاأرجح ب������ني التطرف  ع������امل االأ

واالعت������دال يف ا�ستلهامهم ل������رتاث الواقعية 

أدبية ت�ساهم  اال�سرتاكية داعني اإىل ممار�سة ا

يف عملية التغيري الت������ي تتوق اإليها الب�رصية، 
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واإىل نق������د �س������ارم �سد كل كتاب������ة ال ت�سب 

يف ه������ذا املنحى. ويعترب كت������اب »يف الثقافة 

أم������ني العامل وعبد العظيم  امل�رصية« ملحمود ا

أدبيا من  أني�س الذي �سدر �سنة 1995 بيانا ا ا

اأجل كتابة جديدة تلت�سق بعموم الواقع اأكرث، 

وق������د اأحدث هذا الكتاب �سج������ة وا�سعة يف 

آنذاك ملا انطوى عليه من  دبية ا و�س������اط االأ االأ

دب والنقد  اأحكام وتقييمات وتنظري لواقع االأ

ما له وما عليه، ذلك اأن �ساحبا يف »الثقافة 

امل�رصي������ة« اعتربا كل ن�س جتليا من جتليات 

دبي، مما  ال�رصاع الطبقي عل������ى امل�ستوى االأ

أثار �سغينة كل من العقاد وطه ح�سني فا�ستد  ا

طروحت������ني املت�سارعتني  اخل������الف ب������ني االأ

دب والنقد اإال اأن االندفاع  حول ق�ساي������ا االأ

الع������ارم لثلة م������ن النقاد للدف������اع امل�ستميت 

عن م�رصوعية الت�س������ور اجلديد الذي ميتح 

اأ�سوله النظري������ة من الواقعي������ة اال�سرتاكية 

حال دون ا�ستمرارية النقا�س اجلاد والبناء، 

توارى خاللها النقد الذي يحمل املوا�سفات 

داب«  التقليدية، واإىل جانب ميالد جملة »االآ

التي جاءت لرت�سيخ تقالي������د النقد الواقعي 

اال�سرتاكي ظهرت جمل������ة »الطريق« الداعية 

أت������ون  اإىل اأدب ملت������زم، اأدب منخ������رط يف ا

ال�������رصاع االجتماعي، يق������ول �ساحب املجلة 

دبي يكون تطورا  ح�سني مروة: »اأن العمل االأ

أق������رب واأ�سدق  تقدمي������ا، مبق������دار ما يكون ا

ت�سوي������راً للحرك������ة التاريخي������ة الت������ي تدفع 

الق������وى القدمية البالية الت������ي يريد التطور 

االجتماعي اقتالعها من مكانها يف املجتمع 

 
)1(

بعد اأن انتهت مهمتها التاريخية«.

هكذا حتول النقد اإىل ممار�سة �سلطوية 

قاه������رة وزاج������رة لكل م������ن ال يكت������ب كتابة 

أدب������ا حتري�سيا ويعلي من �ساأن  جماهريية، وا

كل اأدب ملت������زم بالق�سايا امل�سريية لل�سعوب 

العربية. 

يف هذه الف������رتة برزت ثنائي������ة التقدمي 

والرجع������ي وه������ي الثنائية نف�سه������ا ولكن يف 

تنويعات خمتلفة الزم������ت النقد العربي منذ 

وىل، اإنها �س������ورة النقد. /املعنى  بدايات������ه االأ

م������رورا بال�س������كل/ امل�سم������ون وو�س������وال اإىل 

املادي/ املثايل.. كلها ثنائيات دخلت احلقل 

دبي م������ن م�سارب معرفية اأخرى فباعدت  االأ

بني اأدوات التحليل الن�سي لتحت�سن اأدوات 

دبي  وم�سطلح������ات خارجية ع������ن احلقل االأ

والنقدي على اخل�سو�������س.. وهذا ما يبقي 

جمال الدرا�س������ة ب�سفة عامة حمدودا تن�سط 

في������ه عملي������ة م������لء اخلانات ب�س������كل مبا�رص 

وبتع�س������ف ال تراعى فيه قوان������ني الن�سو�س 

بق������در ما ي�سبح النق������د مواقف نقد طبقي، 

ال نق������د ن�سو�س. كما ظه������رت على م�ستوى 

بداع ق�س�س ورواي������ات ت�ستجب ملقايي�س  االإ

و�ساع التي  هذا النق������د متاأثرة بطبيع������ة االأ
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كانت تع������رف احتدادا وفوران������ا يف ال�رصاع 

العام وباملقايي�س الفنية اجلديدة. 

كما تاأثروا كذلك مب�سادر اأجنبية وجدت 

نب������ات والرتعرع.. ونكتفي  الرتبة خ�سبة لالإ

ر�س« لل�رصقاوي ومن  �سارة اإىل رواية »االأ باالإ

نحا منحاه اأمثال يو�سف اأدري�س، واخلمي�سي 

و�سعد املكاوي والذين كان وقع اآداب غوركي 

وماياكوف�سك������ي وت�سيخ������وف.. عليه������م قويا 

فجاءت ن�سو�سهم تزخر بامل�سامني ال�سيا�سية 

ال�سفاف������ة ذات البعد التنويري »التحري�سي« 

وه������و ما تطلق عليه املارك�سي������ة عادة: »اأدب 

اله������دم«. وبعد عودة حمم������د مندور وح�سني 

م������روة من االحت������اد ال�سوفيات������ي اإىل جانب 

أني�س وعمر  حممود اأمني العامل وعبد العظيم ا

فاخوري ورئيف خوري ولوي�س عو�س متثلوا 

أ�سا�سية يف حتليالتهم وزوايا نظرهم  مناذج ا

النقدية من اأمثال بليخانوف ولينني وبوجدا 

أرن�س������ت في�رص وغريهم ممن  نوف و�سارتر وا

اعتربوا اأن »الفنان لي�������س طيفا ماديا يحوم 

أم  فوق ال�رصاعات االجتماعية بل يعرب �ساء ا

 )2(
اأبى عن م�سالح وميول طبقية«.

اإال اأن املفارق������ة الت������ي يج������ب ت�سجيلها 

ب�سدد ه������ذه املرحل������ة هو تهاف������ت العقلية 

النا�سخ������ة والذوب������ان يف النم������وذج ال�رصقي 

ب�س������كل ال يوازي تطور املجتمع العربي ال يف 

دب  بنياته التحتية وال الفوقية فقد كان »االأ

ال�سوفياتي« يحبو مع مولد الثورة اال�سرتاكية 

وىل والواقع البكر  يعاين اأهوال التجرب������ة االأ

دب امل�������رصي الي������زال يتنف�������س يف  وكان االأ

جمتمع برجوازي را�س������خ وم�ستقر، حتى اإذا 

خرى اأن  ج������اءت الث������ورة كان عليها ه������ي االأ

قطاع وامللكية  تخل�س معامله من مالم������ح االإ

واال�ستعمار، اأي اأن تدعم وجهه الربجوازي، 

دب »النموذج« الذي نقل  وتلك املفارقة بني االأ

أنه اأدب  عنه واقعيونا اال�سرتاكيون متنا�سني ا

يتنف�������س بناء على املجتم������ع اال�سرتاكي وبني 

أدب������اً واقعياً يف جمتمع الثورة  أنهم يبدعون ا ا

. ونعل������م جي������دا اأن مميزات 
)3(

الربجوازي������ة«

دب هو ال�رصاع ال�سدامي بني قوى  ه������ذا االأ

التغي������ري وق������وى التكري�س وانت�س������ار البطل 

الثوري الذي ياأبى اخلنوع واال�ستغالل، اإنها 

أنهم يحتفون  النهاية املتفائلة وال�سعيدة، كما ا

�سلوب املبا�رص  ب�سدة بامل�سامني احلما�سية واالأ

وغريها من املوا�سفات التي كانت تهدف اإىل 

التعرية والف�سح لكل ما يعيق تطور املجتمع 

ف�سل، هك������ذا ميكننا القول اإن  نحو غده االأ

ديب ووظيفة  اخللط كان �سائدا بني مهمة االأ

أ�سلوبه يف العمل  دب، ومهم������ة ال�سيا�سي وا االأ

ه������ذا التداخل امليكانيكي ه������و امل�سوؤول عن 

دب مياهي عمل الفالح والعامل يف  اعتبار االأ

قطاعي.  أو االإ �رصاعه اليومي �سد رب العمل ا

اإننا مع جي������ل اليوتوبيا احلاملة التي ت�سخم 
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دب������ي بامل�سطلحات  قامو�سه������ا اللغ������وي واالأ

الغليظ������ة وذات اجلر�س الرنان، اجليل الذي 

ديب مبا ينتجه  مل يقم اأدنى حدود لعالقة االأ

خري باملجتمع، مما اأدى اإىل  وبعالقة هذا االأ

ال�سقوط يف م�ستنقع التب�سري ال�سيا�سي الذي 

بداع  اتخذ طابع املبا�������رصة والتقريرية يف االإ

والت�سنيف الق�رصي و�سذاجة اأحكام القيمة 

التي متار�س يف جمال النقد. 

دب احلزيراين:  − ظهور االأ
اإال اأن ه������ذا اجليل �رصع������ان ما تك�رصت 

اأوهام������ه املبنية على اأر�سي������ة ه�سة، وتفتتت 

عل������ى �سخرة الواق������ع ال�سل������د، الذي خيب 

اآمالهم وبدد طموحاتهم، فبعد نك�سة 1967 

وهام  �سدم اجلي������ل اجلديد بزيف تل������ك االأ

الت������ي كان ين�سجها رواد الواقعية اال�سرتاكية 

يجابي / املارد  وانهزم فيهم ذل������ك البطل االإ

ن�سانية  أ�سباب خال�س االإ احلامل لهذا الواقع ا

مما يحيق بها من �رصور، هذه الو�سعية اأدت 

طروحات ب�سكل ملحوظ،  اإىل تراجع تلك االأ

يديولوجي املبا�رص اأمام  وخفت حدة النقد االأ

ظه������ور الرواي������ة ذات املوا�سف������ات اجلديدة 

ن������واع جدي������دة م������ن احلك������ى،  املت�سمن������ة الأ

والت������ي ت�رصب روادها م������رارة الهزمية حيث 

تداع������ى فيهم ذلك البط������ل الدنكي�سوتي مع 

ظهور اأبطال اإ�سكالي������ني جدد، يف م�سامني 

مغاي������رة، وباأ�ساليب خمتلفة يف ن�سيج الرواية 

دب »احلزيراين«  العربية وعلى العم������وم فاالأ

هو نتيجة ال�سدم������ة املفاجئة التي مني بها 

املجتم������ع العربي م������ن جّراء اأو�س������اع النكبة 

أنها املرحلة  وخملفاتها على امل�ستويات كافة، ا

التي ا�ستوجبت مراجع������ة الذات العربية يف 

دب  جماالته������ا كاف������ة ومن �سمنها جم������ال االأ

والنقد. 

وميكن الق������ول اإن البيئة وقتذاك مل تكن 

داب ق������در اهتمامه������ا بال�سيا�سة  ب������االآ تهتم 

والت�سورات الفكرية وكيفية انتظامها داخل 

دب������ي وعن هذه املرحل������ة يحدثنا  الن�������س االأ

ن اأمامكم اأن  حممود اأمني العامل: »اأعرتف االآ

همومنا الفكري������ة وال�سيا�سة والدميقراطية 

دبية، ونحن نخو�س  كانت اأكرب من همومنا االأ

أنها كانت معركة  معا هذه املعركة، واأعرتف ا

أك������رث منها معركة ظالل  أيديولوجي������ة عامة ا ا

خميف حول قيم  نقدية، ولعل هذا ما جعل 

خالفنا مع الدكتور طه ح�سني اأقل حدة من 

�ستاذ العقاد، ولعل العقاد قد  خالفن������ا مع االأ

ول مبو�سوع مهم عندما قال يف  ف�سل يف االأ

أناق�سهما بل  نهاي������ة ردوده علينا: »اإنن������ي ال ا

)4(
أنهما �سيوعيان«. اأقب�س عليهما ا

ميزان  يف  حمفوظ  جنيب  اأدب   −
الواقعية اال�سرتاكية:

ولكي نالم�س عن كثب بع�س اأوجه هذه 

أدبنا العربي �سنحاول  املمار�سات النقدية يف ا

ر�سدها يف العالقة التي كان النقاد يقيمونها 
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مع اأعمال جنيب حمف������وظ ونوعية التعامل 

ال������ذي كان �سائدا م������ع املنت������وج املحفوظي 

باعتب������اره اأكرث اإث������ارة وغنى حت������ى ال يبقى 

حديثنا معلقا يف خال�سات نظرية عامة. 

فقد ا�ستقطب اأدب جنيب حمفوظ اهتمام 

عدد من النقاد من خمتلف االجتاهات، لكن 

م������ن دون اأن ي�سيفوا نق������الت نوعية جديدة 

للدرا�س������ات الت������ي �سبقتهم يف جم������ال النقد 

دب كاأدب  املنهجي املوؤ�س�س على ماي�سكل االأ

وم������ا مينحه هذه اخل�سي�س������ة عن غريه من 

ن�ساني������ة املختلف������ة واملت�سعب������ة،  امل������دارك االإ

وا�ستمرت الدرا�سات االجتماعية وال�سيا�سية 

والنف�سية هي حمور املمار�سات النقدية التي 

كانت تن�سب على اأدب جنيب حمفوظ، حيث 

خري »يتبنى اأغلب االجتاهات  اأ�سبح هذا االأ

التي متتد م������ن اأق�سى اليم������ني اإىل اأق�سى 

الي�سار، فنح������ن نلتقي به عن������د باحث وقد 

ول، الذي اأوقف  �سوره كات������ب اال�سرتاكية االأ

حياته واإنتاجه للدف������اع عنها، كما نلتقي به 

�سالمية  عند باحث اآخر وقد اأ�سبح كاتب االإ

بحاث ال  والروحية، ووا�سح اأن كّتاب هذه االأ

يبحث������ون عن اأدب جنيب واإبداعاته بقدر ما 

أنف�سهم مفرو�سا على  يبحثون عن فكرهم وا

 )5(
أدبه«. جنيب حمفوظ وا

ومن جملة النق������اد الذين تناولوا اأعمال 

حمفوظ باإ�سهاب: غايل �سكري ونخ�س بالذكر 

كتابه »املنتمي« و»حمم������د اأحمد عطيه« مع 

جنيب حمفوظ »وحممود اأمني العامل« تاأمالت 

�سالم والروحية  يف عامل جنيب حمفوظ و»االإ

يف اأدب جني������ب حمف������وظ« للدكت������ور حممد 

ح�سن عب������د اهلل ودرا�سة ج������ورج طرابي�سي 

»اهلل يف رحل������ة جنيب حمفوظ الرمزية« كما 

دي������ب رجاء النقا�س جزءا من  خ�س�س له االأ

أدب������اء معا�رصون« ث������م كتاب »جنيب  كتابه »ا

داة« للناقد عبد املح�سن  حمفوظ الروؤية واالأ

بدر والالئحة طويلة يف الدرا�سات واملقاالت 

الت������ي تناولت جنيب حمف������وظ انطالقا من 

 
)6(

التحليل اخلارجي للن�سو�س.

لق������د كانت، منطلقات ه������وؤالء النقاد يف 

درا�س������ة اأدب حمفوظ بعيدة ع������ن ما يحقق 

دب ومتيزه ع������ن باقي املجاالت  أدبي������ة« االأ »ا

يديولوجيا  خ������رى وبالت������ايل اأم�سك������وا باالأ االأ

وال�سيا�سة يف حني اأ�ساعوا الن�س احلقيقي 

بح������اث ال�سو�سيولوجية  يف متاه������ات تلك االأ

الت������ي فر�ست عل������ى اأدب حمف������وظ ق�رصا. 

فق������د حاول غايل �سك������ري اأن ي�سري يف كتابه 

»املنتم������ي« اإىل ذلك احلدث الهام يف طفولة 

جنيب حمفوظ الواقعية والتي يومئ اإليها يف 

�سرية كمال اإىل ذلك املناخ ال�سيا�سي والفكري 

الذي ال ميكن ت�سميته اإال بالفو�سى املخيفة 

ثم اأ�سي������ف )يتابع �سك������ري( هذين العاملني 

اإىل العام������ل الطبقي لنجيب حمفوظ ب�سورة 
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خا�سة والبناء الطبقي للمجتمع ب�سكل عام، 

ف�������رص بعدئ������ذ اأخطر مراح������ل كمال عبد  الأ

اجلواد التي ع������ربت عن اجلانب العقلي من 

 )7(
اأزمة جنيب حمفوظ.

وه������ذا الفر�س النظ������ري والتاريخي كله 

م������ن اأج������ل البحث ع������ن »ملحم������ة ال�سقوط 

أنه »اإذا  خ������ري ا واالنهي������ار« م�ستخل�سا يف االأ

كان اخلام�س من يونيو / حزيران 1967 يف 

امل�ستوى ال�سيا�سي واأدب جنيب حمفوظ قبل 

هذا التاري������خ يف امل�ستوى الفني قد اأعلن اأن 

العنقاء احرتقت بع�سها فاإنه لن يتي�رص للثورة 

امل�رصي������ة وثقافتها بعث جديد وروؤيا جديدة 

. اإنها 
)8(

تتج������اوز الهزمية وثقافتها املدحورة«

تاأمالت يف ع������امل ال�سيا�سة والفكر من خالل 

اأدب حمف������وظ، كاأن ه������ذه الن�سو�س ت�سكل 

يف نهاي������ة املطاف حم�س وثائ������ق �سيا�سة ال 

أدبية، تخييلي������ة، واأن حررها �سيا�سي  متونا ا

ألغازه  حمنك والذي يجب )على الناقد( فك ا

وحتليل اأطروحاته اأمام اجلمهور، اأما الناقد 

فهو مبثاب������ة خب������ري يف ال�س������وؤون ال�سيا�سية 

واالقت�سادي������ة للمجتمع، حيث ي�سيع الن�س 

الروائ������ي بغي������اب املنه������ج النق������دي امل�سعف 

دبي������ة والذي ينطلق من و�سف  للممار�سة االأ

دبي بال������ذات وحتليل بنيانه وتقييم  ثر االأ االأ

مدلوالت������ه.. واأمام طغي������ان نقد املواقف من 

حكام القيمية  خالل الن�سو�������س واإ�سقاط االأ

على عواهنها، والتف�سريات الذاتية لبع�سهم 

والت������ي ت�سيب حينا وتخطئ اأحيانا حتى اإن 

بع�سه������م اأقام تاأويالت غريب������ة ل�سخ�سيات 

جني������ب الروائية، نالحظ رجاء النقا�س وهو 

يق������ول: »فال�سخ�سية الت������ي ترمز لع�رص يف 

)زق������اق امل������دق( ه������ي �سخ�سية بن������ت البلد 

)9(
حميدة«.

واملفارق������ة الت������ي توؤك������د تهاف������ت ه������ذه 

اخلال�س������ة، وه�سا�ستها هي م������ا تو�سل اإليه 

ناقد اآخر ي�ستغل على الن�س بنف�س الت�سور 

النق������دي املوؤ�س�س على التاأوي������ل الذاتي وهو 

أثن������اء درا�سته  الناق������د اأحم������د حممد عطية ا

ملحجوب عبد الدائم ك�سخ�سية روائية يف عامل 

»القاهرة اجلدي������دة« معتربا هذه ال�سخ�سية 

رم������زا للتمرد واخليان������ة والعبثية يقول: »اإن 

هذا النموذج موجود دائما يف اأدب حمفوظ: 

حمجوب عبد الدائم يف )القاهرة اجلديدة( 

أرادها  ول ا . فاالأ
)10(

وحميدة يف )زقاق املدق(«

رمزا مل�������رص ولعروبة م�������رص واأ�سالتها بكل 

اإغراءاتها ومفاتنها، بينما الثاين رمزا للتمرد 

واخليانة وال�سقوط؟ وي�ستف�رص كاتب الرواية 

بنف�سه عن فحوى التاأوي������ل الذي ذهب اإليه 

النقا�س قائال: »كتبت زقاق املدق برباءة تامة 

جاء اأحد النقاد وكتب اأن حميدة تعني م�رص، 

. كما حاكم اآخرون اأعمال 
)11(

كنت يف ده�سة«

حمف������وظ انطالقا من امل�سامني االجتماعية 
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خالقي������ة والت������ي ال تواكب  وال�سيا�سي������ة واالأ

االجتاه ال�سيا�سي املالئ������م، والكتابة املقاتلة 

على حد ت�سور �ساحبي »يف الثقافة امل�رصية« 

فقد جاءت رواية »القاهرة اجلديدة« فاقدة 

اللون م�سوهة اخللقة قلبا وقالبا ومرد ذلك 

اإىل اأن »مفه������وم جنيب حمف������وظ عن احلياة 

اال�سرتاكي������ة والق�ساي������ا الوطني������ة هي التي 

ق�س������ت على طه يف الرواي������ة وقدمته لنا يف 

)12(
لوان الباهتة املميتة«. هذه االأ

وي�سل اجلمود النظري والدوغمائية يف 

التحليل ذروتهما ح������ني يناق�س عبد العظيم 

أني�س م�سامني الن�سو�س وما مل يقله جنيب  ا

أو غ������ري وعي كاأن  وم������ا تغافل������ه – عن وعي ا

ن  جنيب حمفوظ م������وؤرخ اأو معلق �سيا�سي »الأ

جنيب حمف������وظ مل يعك�س لن������ا اإال جانبا من 

خرى  القاهرة اجلدي������دة، اأما اجلوان������ب االأ

املتمثل������ة يف مظاهرات الط������الب ال�سيا�سية 

وا�سطرابات العم������ال النقابية فلن جتد لها 

 )13(
اأمرا يذكر عنده«.

اإنها انطباعات متحم�سة تريد اأن جتعل 

دب يف موازاة  ديب بديال عن النقابي واالأ االأ

حوال.  م������ع احلزب والبندقي������ة يف اأح�سن االأ

حت������ى اإن الو�س������ع الطبق������ي كان وباال على 

نه من منظور �ساحبي »يف الثقافة  الكاتب الأ

امل�رصية« ك�سجرة التفاح ال تعطي اإال التفاح 

كما قال بليخانوف، فنجيب حمفوظ ال يعرب 

اإال ع������ن الربجوازية ال�سغ������رى يف تطلعاتها 

وطموحاتها امل�ستقبلية، وهذه نظرة ميكانيكية 

ديب بالفئ������ة التي ميثلها، ذلك اأن  لعالقة االأ

بع�س الطبق������ات املي�سورة قد تفرز مبدعني 

يلغون ذواتهم و�رصائحه������م االجتماعية فيما 

ينتجون������ه م������ن ن�سو�س، ولنا مث������ال بارز يف 

�سخ�سي������ة بلزاك. ملا ات�سم به هذا املبدع من 

آلت اإليه  �سدق وحيادية يف تناول اأو�ساع ما ا

ظروف املجتم������ع الفرن�سي يف القرن التا�سع 

أنغلز الذي ا�ستفاد من  ع�رص وذاك ب�سه������ادة ا

اأعمال������ه يف امل�ستويات كافة اأكرث مما ا�ستفاد 

من علماء االقت�س������اد املتخ�س�سني يف ذلك 

العلم وقتئذ. 

وقد انتق������د غايل �سك������ري نف�سه مغاالة 

داب وباقي  النقاد يف اخللط بني م�ستويات االآ

املجاالت املجتمعية قائال: »فقد حتدث عبد 

أني�س عن جمموعة م������ن الروائيني  العظي������م ا

فل������م يتحدث عن خ�سائ�سه������م الفنية  قط، 

وكاأنه يتحدث عن اأعم������ال �سيا�سية حم�سة، 

أنه يتحدث عن  حيان ا وقد توهم يف بع�س االأ

القيم الفنية حني ي�س������ف ال�رصقاوي قائاًل: 

»فاإن������ك ت�سحك وتبكي يف احلي������اة نف�سها« 

وكانت هذه اجلملة واأمثالها اعرتافاً حا�سماً 

ب������اأن الدكت������ور مل ي�ستهدف مطلق������ا درا�سات 
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أراد اأن يهدينا بحثا يف ال�سيا�سة  نقدية واإمنا ا

. وقد ت�سادف بع�س الدرا�سات 
)14(

واملجتمع«

أدبية متقدمة من حيث  التي تقرتح مناه������ج ا

هداف امل�سطرة قبليا،  ال�سياغة النظرية واالأ

لك������ن �رصع������ان م������ا ت�سقط ه������ذه املحاوالت 

وىل نحو الن�س  وهي تتلم�������س خطواته������ا االأ

فيغيب املنه������ج القبلي ويطلق العنان للذاتية 

أيديولوجي������ة ويبق������ي  وللدرا�س������ات ال�سو�سيوا

أ�سلحت������ه احلقيقية، ي�رصح  الن�س اأعزل من ا

ب������اأدوات من حقول ثقافية اأخرى، مما يوؤدي 

اإىل نتائج ال متت ب�سلة للمقدمات النظرية، 

داب،  وهو مايزال يوؤرق كل املهتمني بحقل االآ

اإذ اإن خ�سو�سي������ة النق������د ال������ذي ميار�س يف 

�ساحتنا الثقافية مازال مغلوال اإىل تخريجات 

يديولوجية  وتقييمات م�سدودة اإىل النزعة االأ

حتى لو ادعى لنف�سه املنهج العلمي والنظرة 

املو�سوعية. 

هك������ذا تظل التج������ارب النقدي������ة تراوح 

مكانها، جترت املقايي�س واملعايري البالية حتى 

أ�سرية  �سكالية فاإنها تظل ا واإن وعت ه������ذه االإ

لها بدرج������ات متفاوتة ولنجيب حمفوظ راأي 

يف ذلك، يقول ع������ن النقد  والنقدة: »جاءت 

فرتة غلبت عليه������ا ال�سيا�س������ة، وال�سيا�سيون 

أيهم ال�سيا�سي  حمروم������ون من التعبري ع������ن را

فال�سيء الذي كان ال يقال مبا�رصة كان يقال 

ع������ن طريق النقد، كذلك النقد الفني �سعب 

يحتاج اإىل درا�سة وذوق وجهد وال يقدر عليه 

اأي كاتب لكن النق������د ذا امل�سمون ال�سيا�سي 

)15(
أ�سهل«. ا

أه������م  ا اأن  اخلت������ام  يف  ون�ستخل�������س   -

ممي������زات نقدن������ا العرب������ي تظه������ر يف كونه 

دبي كظاهرة نف�سية اأو  يتعام������ل مع الن�س االأ

أو اأخالقية وهذا ما ي�ستتبع  �سو�سيولوجي������ة ا

دبي،  يف التحلي������ل نتائج مغايرة للحق������ل االأ

يديولوجي  اإىل جان������ب غلب������ة اخلط������اب االأ

ال������ذي يذيب خ�سو�سي������ة اخلطاب يف اإطار 

�سلي  تاأويالت وتخريج������ات تفوق احلجم االأ

للن�������س املدرو�������س وحتمله م������ا ال يطيق من 

اال�ستنتاجات، وذلك ناجت عن طغيان الربط 

التع�سف������ي ب������ني بنية الن�س م������ن جهة وبنية 

الواق������ع ال�سيا�سي والنف�سي م������ن جهة ثانية 

اإىل جانب االنت�س������ار للم�سمون وملوا�سفات 

اخلط������اب الثوري على ح�س������اب فنية الن�س 

وبنيته اجلمالية املنتظمة يف ن�سيج العالقات 

املكونة له مم������ا يقيم �رصخا عميقا يف ج�سم 

الن�������س باعتب������اره كال متكام������ال، وال يقبل 

االختزال  والتجزيء، اأدى كل هذا وغريه اإىل 

ال�سق������وط يف النزع������ة اخلطابية املبا�رصة يف 

تر�سيد املمار�سة النقدية وتوجيهها، ويف نوع 

مبت������ذل من التب�س������ري ال�سيا�سي على م�ستوى 

دبي. حتليل م�سامني اخلطاب  االأ
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عندما تذكر كلمة الثقافة يتبادر اإىل الذهن مفهومان رئي�سان:

أ�ساليب احلياة التي متيز اجلماعات الب�رشية  ول، مفه������وم مو�سع ي�سمل ا الأ

خر، بجوانبها الفكرية واملادية على ال�سواء. بع�سها عن البع�ض الآ

والث������اين، مفه������وم �سيق ن�سبياً يقت�������رش على اجلوان������ب الفكرية يف حياة 

اجلماعة.

�سالمية �سمن املفهوم  و�ساأحت������دث يف هذا البحث عن الثقافة العربية-الإ

ن كتب الرتاج������م مل تتطرق للجوانب املادية م������ن حياة املجتمع  ال�سي������ق، ل لأ

كاتبة ومرتجمة واأ�صتاذة جامعية .

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁❁

ò

كتب الرتاجم ومكانتها 

�سالمية يف درا�سة الثقافة العربية الإ

د. ملكة �أبي�ض

❁
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ن هذا التناول  �سالمي، ب������ل لأ العرب������ي - الإ

عالم الذين  ياأتي عر�س������اً خالل الرتجمة لالأ

اأدرجوا يف هذه الكتب بال�ستناد اإىل ن�ساطهم 

الفكري. لذلك كان من ال�سعب اعتماد هذه 

أ�سا�سية للبحث فيها. الكتب م�سادر ا

وميكنن������ا التعري������ف بجوان������ب الثقاف������ة 

�سالمية )باملعنى ال�سيق للكلمة(  العربية- الإ

بالرج������وع اإىل ت�سانيف العل������وم التي بداأت 

تظه������ر فيها من������ذ القرن الراب������ع الهجري، 

الذي ذك������ره يف كتابه 
 )1(

كت�سني������ف الفارابي

»اإح�ساء العلوم«، وال������ذي يق�سم فيه العلوم 

أبواب: اإىل خم�سة ا

ول: يف علم الل�سان واأجزائه. الأ

والثاين: يف املنطق واأجزائه.

والثالث: يف عل������وم التعليم، وهي العدد، 

والهند�س������ة، وعل������م املناظر، وعل������م النجوم 

ثقال،  التعليمي، وعل������م املو�سيقا، وعل������م الأ

وعلم احليل.

والرابع: يف العلم الطبيعي واأجزائه، ويف 

لهي واأجزائه. العلم الإ

واخلام�س: يف العلم املدين واأجزائه، ويف 

علم الفقه والكالم.

 الذي اأورده يف 
)2(

وت�سنيف اخلوارزم������ي

كتابه »مفاتيح العلوم« والذي يق�سم فيه العلوم 

اإىل ق�سمني كبريين:

دب��ي��ة،  االأ الدينية-  العلوم  ول:  االأ

وت�سم:

1- علم الفقه ال������ذي يبحث يف ال�سالة 

وال�سوم والزكاة والزواج والبيع وال�رصاء.

2- علم النحو.

3- علم الكالم.

4- الكتابة.

5- العرو�س.

خبار، وخ�سو�ساً تاريخ الفر�س  6- علم االأ

�سالم، وتاريخ  �سالمي، وما قبل االإ والتاريخ االإ

غريق والرومان. االإ

كم������ا كان������ت ت�س������م يف ح������االت كثرية، 

احل�س������اب، نظراً لفائدته يف املرياث ومعرفة 

التقومي.

���س��لم��ي��ة،  وال��ث��اين: ال��ع��ل��وم غ��ر االإ

وت�سم:

1- العل������وم الطبيعي������ة وت�سم������ل الطب 

مرا�س،  بفروعه: الت�رصيح، وعلم ت�سخي�س االأ

وعلم العقاق������ري والعالج والتغذية... ثم علم 

املع������ادن واملناجم والنبات واحليوان وكيمياء 

حتويل املعادن اإىل ذهب.

2- العل������وم الريا�سي������ة وت�سمل احل�ساب 

واجلرب والهند�س������ة، وعلم الفلك، واملو�سيقا، 

الت  وامليكاني������كا )عل������م احليلة(، وعل������م االآ

الرافعة.

3- املنطق والفل�سفة.

ومتت������از كت������ب الرتاجم ع������ن غريها من 

كتب التاريخ العربية باهتمامها بجميع هذه 
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العنا�رص، ب�س������ورة جمتمعة اأحياناً، ومتفرقة 

حي������ان، وبعنا�رص اأخرى مما ال  يف معظم االأ

بواب  أو االأ تذكره الت�سانيف �سمن العناوين ا

أو فنون  الرئي�سة، ب������ل تتطرق اإليه كف������روع ا

بواب. تن�سوي حتت تلك االأ

ولقد جتلى اهتمام اأدب الرتاجم مبختلف 

العنا�������رص الثقافية منذ ن�ساأتها، كما �سبق يل 

اأن بينت يف حديث������ي عن ن�ساأة اأدب الرتاجم 

. فقد ظهرت املوؤلفات التي تتناول 
)3(

وتطوره

طبقات الفر�س������ان وال�سعراء يف نف�س الوقت 

الذي كتبت فيه املوؤلفات عن طبقات املحدثني 

ن القرون  . ولي�س ذلك مب�ستغرب الأ
)4(

والفقهاء

وىل، كما نعرف، �سهدت تدوين  �سالمية االأ االإ

ال������رتاث العربي اجلاهل������ي، وترجمة العلوم 

القدمية اإىل اللغ������ة العربية يف نف�س الوقت 

الذي دّون في������ه احلديث، وب������داأت موؤلفات 

خ������رى بالظهور.  الفقه والعل������وم الدينية االأ

�سالمية يف  كما تقدمت الثقافة العربية- االإ

دبية والعلمية(  ميادينها الثالثة )الدينية واالأ

ب�س������ورة متوازية تقريباً خالل تلك الع�سور. 

أم������ا انكما�سها يف مي������دان العلوم والفل�سفة،  ا

و�سيطرة النقل فيها على العقل، فلم يت�سحا 

اإال يف القرن ال�ساد�س الهجري.

ويعك�س تطور كتب الرتاجم هذه الظاهرة 

اإىل حد بعيد، واإن كنا ال نريد و�سع تعميمات 

�رصيعة قبل قيام درا�سات علمية وافية لهذه 

الكت������ب. ح�سبنا هن������ا، اأن نتوقف عند كتاب 

، مثاالً على كتب 
)5(

»الفهر�ست« الب������ن الندمي

الرتاج������م اجلامعة، وهو كم������ا يقول الزركلي 

)6(
»من اأقدم كتب الرتاجم واأف�سلها«.

�سالمية، كما يرى  اإن الثقافة العربية-االإ

ابن الن������دمي، ت�ستمل على كل العلوم والفنون 

أكان  التي ظهرت مكتوبة باللغة العربية، �سواء ا

ن  أم التاأليف املبا�رص، الأ ذلك عن طريق النقل ا

فادة  وجودها باللغ������ة العربية يتيح فر�س االإ

أ بهذه اللغ������ة، ويجعلها قاعدة  منه������ا ملن يقرا

لكل اإنتاٍج ثقايف الحق.

يق������ول ابن الن������دمي، يف مقدمت������ه: »هذا 

فهر�س������ت جميع االأمم من الع������رب والعجم، 

املوجود منها بلغة العرب وقلمها يف اأ�سناف 

العلوم واأخبار م�سنفيه������ا وطبقات موؤلفيها 
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أن�سابه������ا وتاريخ مواليدهم ومبلغ اأعمارهم  وا

أماك������ن بلدانهم ومناقبهم  أوق������ات وفاتهم وا وا

ومثالبه������م منذ ابت������داء كل عل������م اخرتع اإىل 

ع�رصنا هذا وهو 377ه�«.

ويب������دو من حا�سية اأ�سافه������ا املوؤلف، يف 

أن������ه كتبه يف هذا  مو�س������ع اآخر من الكتاب، ا

أو ا�ستكمله  أع������اد النظر في������ه ا التاري������خ، ثم ا

حوايل 412ه�.

وبعد هذه املقدم������ة الق�سرية، ينتقل ابن 

الندمي اإىل ت�سنيف العلوم التي جتمعت عنده 

معلومات ب�ساأنها، فيجعلها يف ع�رص مقاالت. 

ع كل مقالة اإىل فنون يختلف عددها  ث������م يفرِّ

ح�س������ب �سعة املجال الثقايف الذي يتناوله يف 

املقالة.

وقد ال نتفق مع املوؤلف يف بع�س جوانب 

أنن������ا ال ن�ستطيع اأن ننكر عليه  ت�سنيفه، اإال ا

حاط������ة مب������ا كت������ب يف الثقاف������ة العربية  االإ

وىل  االأ ربع������ة  االأ الق������رون  �سالمي������ة يف  االإ  �

للهجرة.

أو ت�سنيف العلوم  اأما خمطط الفهر�ست، ا

ال������ذي تبناه اب������ن الندمي يف كتاب������ه، فيمكن 

عر�سه على النحو التايل:

واخلطوط  اللغات  وىل،  االأ املقالة 

والكتب )ال�سماوية(:

لغات االأمم وخطوطها وكتاباتها.  -1

أ�سم������اء كت������ب ال�رصائ������ع ومذاهب  ا  -2

اأهلها.

أ�سم������اء الكتب  الق������راآن الك������رمي، ا  -3

أ�سماء  امل�سنفة يف علومه، واأخب������ار القراء وا

رواتهم.

 املقالة الثانية، النحو واللغة:

1- نحويو الب�رصة.

2- نحويو الكوفة.

ب������ني  خلط������وا  الذي������ن  النحوي������ون   -3

املذهبني.

داب  واالآ خ��ب��ار  االأ الثالثة،  املقالة 

ن�ساب: وال�سر واالأ

والن�ساب������ون  وال������رواة  خباري������ون  االإ  -1

حداث. ري واالأ واأ�سحاب ال�سِّ

امللوك والكتاب واملرت�سلون وعمال   -2

اخلراج واأ�سحاب الدواوين.

واملغن������ون  واجلل�س������اء  الندم������اء   -3

وال�سفادمة وال�سفاعنة وامل�سحكون.

املقالة الرابعة، ال�سعر:

1- ال�سع������راء اجلاهلي������ون واملخ�رصمون 

�سالم. بني اجلاهلية واالإ

�سالميون )حتى ع�رصه(  ال�سعراء االإ  -2

ورواتهم.

املقالة اخلام�سة، الكلم:

1- ابت������داء الكالم واملتكلم������ون املعتزلة 

واملرجئة.

2- متكلمو ال�سيعة.

3- متكلمو املجربة واحل�سوية.
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4- متكلمو اخلوارج.

5- ال�سياح والزه������اد والعباد واملت�سوفة 

واملتكلمون على الو�ساو�س واخلطرات.

املقالة ال�ساد�سة، الفقه واحلديث:

1- مالك واأ�سحابه.

أبو حنيفة واأ�سحابه. 2- ا

3- ال�سافعي واأ�سحابه.

4-  داود واأ�سحابه.

5- فقهاء ال�سيعة.

6- فقهاء اأ�سحاب احلديث واملحدثون.

7- الطربي واأ�سحابه.

8- فقهاء ال�رصاة.

والعلوم  الفل�سفة  ال�سابعة،  املقالة 

القدمية:

1- الفال�سفة الطبيعيون واملنطقيون.

واملهند�س������ون،  التعالي������م  اأ�سح������اب   -2

رثماطيقي������ون، واملو�سيقيون، واحُل�ّساب،  واالأ

الت، واأ�سحاب احليل  واملنجمون، و�سناع االآ

واحلركات.

طباء. 3- الطب واالأ

�سماء واخلرافات  املقالة الثامنة، االأ

والعزائم وال�سحر وال�سعوذة:

1- امل�سامرون واملحرفون وامل�سورون.

مون وامل�سعوذون وال�سحرة. 2- املعزِّ

3- معاٍن �ستى.

امل����ق����ال����ة ال����ت����ا�����س����ع����ة، امل����ذاه����ب 

واالعتقادات:

احلّرانية الكلداني������ون- ال�سابئة-   -1

والثنوية م������ن املنانية والدي�سانية واخلرمية 

واملرقيونية واملزدكية.

املذاهب الغريب������ة كمذاهب الهند   -2

وال�سني.

امل����ق����ال����ة ال�����ع�����ا������رة، ال��ك��ي��م��ي��اء 

وال�سنعة:

1- الكيميائيون ال�سنعويون من الفال�سفة 

القدماء واملحدثني.

واإذا كان اب������ن الن������دمي ق������د اأغفل بع�س 

أثن������اء الت�سنيف، فه������و مل ين�س اأن  الفن������ون ا

يذكرها خالل عر�س الرتاجم.

فنحن نرى، مثاًل، خالل بحثه يف خطوط 

امل�ساحف وُكّتابها ذكراً لفنون قائمة بذاتها 

وهي تذهي������ب الكتب وجتليده������ا؛ كما نرى 

اإ�سارات لبدايات بع�������س العلوم كاجلغرافيا 

والنبات واحليوان ارتبطت مبحاوالت جمع 

اللغة العربي������ة، يف مقالته الثانية عن النحو 

واللغ������ة؛ ونرى ذك������راً للخطاب������ة واخلطباء، 

وملوؤلف������ات يف ال�سيا�س������ة، و�سيا�سة النف�س يف 

خباريني والن�سابني... مقالته الثالثة عن االإ

وهناك كتب تراجم جامعة اأخرى ظهرت 

أنباء  عيان وا بعد »الفهر�ست« ك� »وفي������ات االأ
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�سالم  ، و»تاريخ االإ
)7(

أبناء الزمان« البن خلكان ا

، اإال 
)8(

عالم« للذهبي وطبق������ات امل�ساهري واالأ

أنها مل تعتمد ت�سنيفاً معيناً للعلوم، ومل تقت�رص  ا

�سخا�������س الذين ن�سطوا يف املجاالت  على االأ

الثقافية باملعن������ى ال�سيق للكلمة بل اأ�سافت 

اإليه������م غريهم ممن حظي بال�سهرة يف زمانه 

كاخللف������اء وال�سالطني وال������وزراء...، كما اأن 

عالم هجائياً فيها مل يربز مكانة كل  ترتيب االأ

من امليادين الثقافي������ة وتطورها، لذلك كان 

عالم باال�ستناد  على الباحث اإعادة ترتيب االأ

اإىل ميادي������ن ن�ساطهم واحلقبة الزمنية التي 

أراد ا�ستخدامها يف  عا�س������وا فيه������ا، اإذا م������ا ا

�سالمية. وهذه  درا�س������ة الثقافة العربي������ة االإ

النظرة اجلامعة للميادي������ن الثقافية تتجلى 

أي�س������اً يف تواريخ البلدان ك������� »تاريخ بغداد«  ا

، و»تاريخ مدينة دم�سق« 
)9(

للخطيب البغدادي

؛ ذلك اأن هذه املوؤلفات ترتجم 
)10(

البن ع�ساكر

ولئك الذين قدموا  عالم هذه البل������دان والأ الأ

�سالمية. قطار االإ اإليها من خمتلف االأ

واإذا كان ه������وؤالء املوؤلفون ق������د حر�سوا 

�سالمية  مل������ام بالثقافة العربي������ة- االإ على االإ

خر  من جمي������ع جوانبه������ا، فاإن البع�������س االآ

اقت�������رص على مي������دان واحد كم������ا يتبني من 

بع�س العناوين ك�: »طبقات فحول ال�سعراء« 

ملحمد بن �سالم اجلمحي، الذي �سبق ذكره، 

و»طبق������ات النحويني واللغوي������ني« للزبيدي، 

دباء« لياقوت، و»تاريخ احلكماء«  و»معجم االأ

طباء«  نباء يف طبقات االأ للقفطي، و»عيون االأ

أبي اأ�سيبعة، و»غاية النهاية يف طبقات  البن ا

القراء« الب������ن اجلزري، و»طبقات املف�رصين« 

بي اإ�سحاق  لل�سيوط������ي، و»طبقات الفقهاء« الأ

بي عبد  ال�سريازي، و»طبق������ات ال�سوفية« الأ

الرحم������ن ال�سلم������ي، و»طبق������ات احلفاظ.. 

ال�سافعية..  املعتزل������ة.. وطبق������ات  وطبقات 

غاين...« اإلخ. واالأ

وله������ذه املوؤلفات فائدة ك������ربى يف درا�سة 

نها ترتجم  املجاالت الثقافية املتخ�س�سة، الأ

لع������دد اأكرب م������ن العلماء يف ه������ذه املجاالت، 

وتعطي تفا�سيل اأوفى عن ن�ساطهم، وال�سيما 

عالم البارزين يف  اأن موؤلفيه������ا يعدون من االأ

املج������ال الذي يوؤرخون له. وق������د ت�ساعد يف 

تكوين �سورة اأكرث دقة وغنى للثقافة العربية 

�سالمية ككل، عندما تتم درا�ستها ب�سورة  االإ

علمية مت�سقة.

وىل لكتب الرتاجم. هذه هي امليزة االأ

اأما امليزة الثانية ملعظم هذه الكتب، فهي 

وفرة املعلوم������ات التي تت�سمنه������ا، وطريقة 

عر�سها.

اإن كاًل من هذه الكتب ن�سيج وحده فيما 

أ�سلوبه. فبع�سها يقت�رص  يتعلق مبخطط������ه وا

خر يعطي  عل������ى الرتاجم، ولكن بع�سه������ا االآ

معلوم������ات وافية عن املي������دان الثقايف الذي 
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أو املكان الذي ي������دور فيه ن�ساط  يعاجل������ه، ا

العلماء خ������الل مقدمة الكت������اب اأو ف�سوله 

املختلفة.

فابن الندمي مثاًل، يقدم لكل من مقاالته 

الع�������رص بلمحة عن ن�س������وء العل������م واأق�سامه 

�سخا�س الذين برزوا  وفنونه، ثم ينتقل اإىل االأ

فيه ويبني منجزاتهم.

 يقدم 
)11(

وحمم������د بن �س������الم اجلمح������ي

لكتابه »طبقات فح������ول ال�سعراء« باحلديث 

�سالم،  عن ال�سع������ر ومكانته يف اجلاهلية واالإ

وعن خ�سائ�س ال�سعر اجليد، واأول من جمع 

�س������الم، وعن العربية  أ�سع������ار العرب بعد االإ ا

والنحو والعرو�س.

، يف بداية »معجم 
)12(

كم������ا يعر�س ياقوت

دباء«، لكتب الرتاجم التي �سبقته يف معاجلة  االأ

املو�سوع، ويبني نقاط القوة وال�سعف فيها، 

�سخا�س الذين يرتجم لهم،  ويبني طوائف االأ

خبار. دب، وعلم االأ ثم يتحدث عن مكانة االأ

كتابه 
 )13(

�سبهاين أبو النعي������م االأ ن ا وي�سمِّ

�سفياء« مقدمة  ولياء وطبق������ات االأ »حلية االأ

ولي������اء واملت�سوف������ني  طويل������ة للتعري������ف باالأ

والعارفني واأحوالهم وكالمهم.

اأما ابن ع�ساكر فه������و يخ�س بالد ال�سام 

وىل من معجمه ال�سخم »تاريخ  باملجل������دة االأ

مدينة دم�س������ق«، فيتحدث فيها عن ت�سميتها 

وحدودها وف�سائلها وفتحها، وخطط مدينة 

دم�سق.

هذه معلومات هائلة ت�سعها كتب الرتاجم 

ب������ني اأيدي الباحثني. وه������ي يف اأحوال كثرية 

ن معظ������م امل�سادر التي  معلومات فريدة، الأ

ا�ستند اإليها موؤلفوها قد فقد فيما بعد.

كما تتجلى وفرة املعلومات التي تقدمها 

كتب الرتاجم خالل الرتاجم نف�سها.

وقد قم������ت مبحاولة حل�������رص املعلومات 

ال������واردة يف الرتاج������م الت������ي يت�سمنها كتاب 

»تاري������خ مدينة دم�سق« الب������ن ع�ساكر، والتي 

تتعلق مبجال الرتبية، فح�سلت على الدليل 

التايل:

دليل جمع املعلومات:

اأواًل: املعلومات اخلا�سة:

�- اال�سم وال�سهرة:

- ا�سم ال�سخ�س.

ب واجلد. - ا�سم االأ

أبو(. - الكنية )ا

- اللقب.

�- االنتماء القومي والقبلي:

- عربي اأم موىل.

- القبيلة: قري�س، خلم، �سيبان...

3- ال�سلة بالر�سول )�ش(:

أو تابع������ي )ال �سيما بالن�سبة  - �سحاب������ي ا

ول(. للقرن االأ

4- االنتماء اجلغرايف:

قامة: - مكان الوالدة واالإ
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ندل�س... قليم: ال�سام، االأ االإ

أو الكورة: فل�سطني، جوالن... اجلند ا

املدينة: دم�سق، الكوفة...

القرية: داريا، عكربا..

أو تنقالت عائلته  - تنقالت ال�سخ�������س ا

يف �سغره.

�- العمل اأو املهنة:

- وظيفة ر�سمية اأو عمل خا�س.

�- العلقة بال�سام واجلزيرة:

- �سامي اأو جزري.

قليمني. - يقيم خارج االإ

قليم������ني ف������رتة من  أق������ام يف اأح������د االإ - ا

حياته.

أو كليهما للدرا�سة،  قليمني، ا - جاء اأحد االإ

أو التدري�س. ا

قليمني. - تنقالت ال�سخ�س داخل االإ

أ�سلوبها، مكانها، الرحلة يف  �- الدرا�سة: ا

طلب العلم.

�- املعلم���ون الذين در�س عليهم، الطلبة 

�سهم. الذين درَّ

9- مواد الدرا�سة.

نتاج: الن�ساط واالإ  -�0

املناظ������رات،  املذاك������رات،  الكت������ب،   -

املرا�سالت.

املذه���ب الفقهي واملعتق���د الديني   -��

والفكري.

ال�سفات التي ذكرت عنه:  -��

الذكاء، الذاكرة، ال�سدق...  -�3

خباريني واملوؤرخني  من ذكره من االإ  -�4

دباء. واالأ

تاريخ الوفاة، وتاريخ الوالدة.  -��

ثانيًا: املعلومات العامة:

1- اأهداف التعليم.

2- اأهمية العل������م يف املجتمع، ودوره يف 

ال�سعود االجتماعي.

وقاف،  3- متويل التعلي������م: املرتبات، االأ

الهبات.

4- املواد الدرا�سية.

5- القي������م والقواعد اخللقية التي تنظم 

التعليم.

6- اأماكن التعلي������م: املدار�س، امل�ساجد، 

حواني������ت  البي������وت،  الق�س������ور،  املكتب������ات، 

الوراقني...

7- طرائق التعليم والكتب التي ت�ستخدم 

فيه.

�سالمية. 8- مراكز الثقافة العربية- االإ

9- احلياة الثقافية:

- امل�سكالت والق�سايا التي ت�سغل رجال 

الفكر.

)14(
- االجتاهات الدينية والفل�سفية.

وميك������ن اأن يجد الباحث ق�سماً كبرياً من 

هذه العنا�رص يف جميع كتب الرتاجم، وال�سيما 
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تلك الت������ي تتعلق باملعلومات اخلا�سة، اإال اأن 

ما يحت������اج اإليه منها يتوق������ف على املو�سوع 

الذي يبحث في������ه. لذلك كان من ال�رصوري 

و�س������ع دلي������ل جلمع املعلوم������ات يف كل بحث 

أو  جدي������د ح�سب املو�سوع املعال������ج وامل�سدر ا

امل�سادر املعتمدة.

اأما فيما يتعلق باأ�سلوب عر�س املعلومات، 

أنها  فقد نُِظَر دائم������اً اإىل كتب الرتاجم على ا

م�سادر �سعبة التناول تورد معلومات مفتتة 

ن هذه  مبعرثة حول املو�سوعات الثقافية؛ الأ

عالم،  املعلومات تاأتي عر�ساً �سمن تراجم االأ

وي�سطر الباح������ث اإىل ا�ستخراجها وترتيبها 

واإب������راز ال�سلة فيم������ا بينها، ليق������دم �سورة 

متكامل������ة للمج������ال الثقايف ال������ذي يعنى به. 

وهذا �سحيح اإىل حد بعيد.

�سل������وب، بالذات، يكت�سب  اإال اأن ه������ذا االأ

اأهمية جديدة يف �س������وء التحوالت التي تتم 

يف طرائ������ق البح������ث التاريخي، م������ن ازدياد 

االهتم������ام باملعطي������ات القابل������ة للتكمي������م، 

ح�س������اء املتقنة التي  وا�ستخ������دام تقنيات االإ

طورته������ا العل������وم االجتماعي������ة، واال�ستعانة 

لية للمعلومات  أو املعاجلة االآ »باملعلوماتي������ة« ا

لكرتونية، بغية اإيجاد  بو�ساطة احلا�سبات االإ

تاري������خ كمي ريا�س������ي يتمتع بق������در اأكرب من 

املو�سوعية والعلمية.

لقد اكت�سف بع�������س املوؤرخني املعا�رصين 

ع������الم« الذي تتبناه  أ�سل������وب »ترجمة االأ اأن ا

كتب الرتاج������م العربية، لي�������س اإال �سكاًل من 

أو »اال�ستق�ساء« الذي  أ�س������كال »اال�ستبان������ة« ا ا

تعتم������ده العلوم االجتماعية يف بحوثها، وهو 

�سئلة التي يطرحها  يت�سمن اإجابات ع������ن االأ

املوؤل������ف حول جوان������ب حي������اة الَعلَم املرتجم 

جابات ه������ي يف حد ذاتها  . وه������ذه االإ
)15(

له

ن الباحث من  معطي������ات تقبل التكميم، ومتكِّ

ح�ساء، بل واال�ستعانة  ا�ستخدام تقني������ات االإ

لكرتوني������ة، اإ�سافة اإىل  أي�س������اً باحلا�سبات االإ ا

املعلوم������ات التي ميك������ن ا�ستقاوؤها من كتب 

الرتاجم بالطريقة املبا�رصة التقليدية.

واإذا م������ا اعرت�س البع�������س على اأن هذه 

التقنيات تتطلب وقتاً طوياًل وجهوداً م�سنية، 

فاإننا نرد قائلني ب������اأن كل بحث جاد يتطلب 

وقت������اً طوياًل وجه������وداً م�سني������ة، واأن هناك 

عملي������ات ميك������ن اأن جتري ب�س������ورة م�سبقة 

لتذليل الكثري من ال�سعوبات.

اإن عملي������ة فهر�س������ة ال�سحف واملجالت 

�سماء  أو الأ الدورية باال�ستناد اإىل املو�سوعات ا

املوؤلف������ني عملية �ساقة بالفع������ل، ولكننا نَِكُل 

فراد بغية توفري الوقت  اأمره������ا اإىل بع�س االأ

الف م������ن الباحثني. فِلَم ال  واجله������د على االآ

نعامل كت������ب الرتاجم املعامل������ة نف�سها، وقد 

أينا فائدتها للباحثني يف الثقافة العربية- را

أو  �سالمية، فنوج������د وحدة بحوث قطرية ا االإ
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قومية عربية تنظم هذه املهمة لت�سهيل عمل 

الباحثني فيها؟

ولنقل باملنا�سبة، اإن فهر�سة كتب الرتاجم 

عالم  تتطلب ت�سنيفات معقدة، كت�سنيف االأ

ح�سب الع�������رص الذي عا�سوا في������ه، وح�سب 

املنطقة التي ن�سطوا فيه������ا، وح�سب املجال 

الثق������ايف الذي جتلى فيه اهتمامهم، وح�سب 

اجتاهاته������م الفكري������ة املذهبي������ة و... وهي 

عملي������ات يف منتهى ال�سعوب������ة، ال �سيما اإذا 

عرفنا اأن هن������اك تداخاًل كبرياً يف املجاالت 

الثقافي������ة، واأن العديد م������ن العلماء �ساركوا 

يف اأكرث من جم������ال، واأن هذه الكتب ال تذكر 

دائم������اً تاريخ والدة ال�سخ�������س املرتجم له اأو 

تاريخ وفات������ه، كما تهمل اأحياناً ذكر املنطقة 

أو تكتفي  اجلغرافي������ة الت������ي ن�س������ط فيه������ا، ا

بذكر مكان �سغ������ري كقرية اأو حي يف مدينة؛ 

مم������ا ي�سط������ر امل�سنِّ������ف لو�س������ع فر�سيات 

أولي������ة لتحدي������د املج������االت  وا�سطالح������ات ا

الثقافية ومبادئ الت�سنيف الزماين واملكاين، 

واإجراء بحوث كثرية لو�سع ال�سخ�س املرتجم 

له يف الزمان واملكان، واملجال ال�سحيح.

ذل������ك اأن كل ت�سني������ف لي�������س بال�رصورة 

ت�سنيفاً �ساحل������اً، كما اأن كل عملية اإح�ساء 

ال تف�سي بال�رصورة اإىل نتائج ذات معنى.

تبقى هناك ميزة ثالث������ة لكتب الرتاجم، 

أنها تنزع نزعة واقعية. اإنها –غالباً- ال  وهي ا

تطرح وجهة نظر وال حتاول تف�سري الن�سو�س 

أو املواق������ف الفكري������ة للموؤلف يف  الديني������ة، ا

تطبيقاته������ا على امل�سائل الت������ي تتناولها، بل 

تعر�س الواقع بجزئياته وتفا�سيله، كما يتجلى 

�سخا�س املرتجم لهم، من خالل  يف حي������اة االأ

خرين،  ن�ساأتهم ون�ساطه������م وعالقاتهم مع االآ

واملواقف التي يتخذونه������ا ب�سدد امل�سكالت 

والق�سايا الت������ي تواجههم. وهي بذلك تقدم 

عدداً من االجتاهات يف عالقتها بالظروف 

العامة والفردية التي تكمن وراءها، وتعطي 

أك������رث مو�سوعية للثقاف������ة العربية- �س������ورة ا

�سالمية يف املكان والزمان الذي تعاجله.  االإ

وه������ذه ميزة كربى تتجلى لن������ا اأهميتها لدى 

مقارن������ة فقرات م������ن كتب الرتاج������م مع ما 

جاء يف غريه������ا من كتب الرتاث التي تتناول 

املجاالت الثقافية، كمجال الرتبية على �سبيل 

املثال ال احل�رص.

�سالمية،  ففي جمال الرتبية العربية- االإ

هناك عدد من الكتب والر�سائل كتبها اأعالم 

كابن �سحنون، واب������ن القاب�سي، والزرنوجي، 

والغزايل، وغريه������م. وهذه املوؤلفات، اإ�سافة 

أنه������ا قليلة العدد، ين������زع معظمها نزعة  اإىل ا

حكام  آراءهم من االأ مثالية، في�ستمد موؤلفوها ا

الت������ي جاء به������ا القراآن الك������رمي اأو احلديث 

راء ت�سكل تف�سريات  ال�رصيف. ومبا اأن هذه االآ

أو اأقي�سة  خا�سة لن�سو�س القراآن واحلديث ا
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عليه������ا، ترتبط ب�سخ�������س املوؤلف والظروف 

التي عا�رصها، فاإنها ال متثل الواقع، وجميع 

وجهات النظر التي ظهرت يف هذا املجال.

ففيم������ا يتعل������ق به������دف التعلي������م يقول 

أيها الولد«: يف ر�سالة »ا
 )16(

الغزايل

أيها الولد، كم من ليال اأحييتها بتكرار  »ا

العلم ومطالعة الكتب، وحرمت على نف�سك 

الن������وم -ال اأعلم م������ا كان الباع������ث فيه- اإن 

كان������ت نيتك ني������ل عر�������س الدني������ا وجذب 

حطامها وحت�سي������ل منا�سبها واملباهاة على 

مثال فويل لك ثم ويل لك، واإن  ق������ران واالأ االأ

كان ق�سدك في������ه اإحياء �رصيعة النبي )�س( 

مارة  وتهذي������ب اأخالقك وك�������رص النف�������س االأ

بال�سوء، فطوبى لك ثم طوبى لك«.

وفيما يتعلق مبواد الدرا�سة يقول الغزايل 

يف كتابه »اإحياء علوم الدين«:

�ساف������ة اإىل الغر�س الذي  »والعل������وم باالإ

نحن ب�سدده تنق�سم اإىل �رصعية وغري �رصعية، 

نبياء  واأعني بال�رصعي������ة ما ا�ستفيد م������ن االأ

)�س( ولي�س بر�سد العقل مثل احل�ساب، وال 

التجربة مثل الطب، وال ال�سماع مثل الفقه. 

فالعلوم التي لي�س������ت ب�رصعية تنق�سم اإىل ما 

هو حمم������ود واإىل ما هو مذموم، واإىل ما هو 

مباح... واملحمود ما ترتبط به م�سالح اأمور 

الدنيا كالط������ب واحل�ساب، وذلك ينق�سم اإىل 

ما هو فر�س كفاية، واإىل ما هو ف�سيلة ولي�س 

)17(
بفري�سة...«.

أم������ا يف »تاريخ مدينة دم�سق« وهو كتاب  ا

أين������ا، فاإننا جند اإ�سارات لهذه  تراجم، كما را

املو�سوعات يف عدد من الرتاجم، اأذكر منها 

على �سبل املثال، ترجمة عبيد اهلل بن زياد، 

التي جاء فيها:

»حّدث ثابت بن عبد الرحمن قال: كتب 

معاوية اإىل زياد اإذا جاءك كتابي هذا فاأوفد 

اإيّل ابنك عبيد اهلل، فاأوفده عليه، فجعل ال 

أنفذه له، حتى �ساأله عن  ي�سائله عن �سيء اإال ا

ال�سعر فلم يعرف منه �سيئاً، قال اخلليفة: ما 

منعك من روايته؟ قال: كرهت اأن اأجمع كالم 

اهلل وكالم ال�سيط������ان يف �س������دري... فكتب 

أبي������ه اأن رّوه ال�سعر، فرواه، فما  معاوية اإىل ا

)18(
كان ي�سقط عليه منه �سيء«.

- ترجم������ة حممد بن اإدري�������س ال�سافعي، 

وقد جاء فيها:

»حدثن������ا الربيع قال: �سمع������ت ال�سافعي 

أ�سم������ع املعلم  أن������ا يف الُكّتاب، ا يقول: كن������ت ا

أنا. ولقد كانوا  ية فاأحفظها ا يلقن ال�سبي االآ

آيتهم( فاإىل اأن يفرغ املعلم  يكّتبون ال�سبيان )ا

أك������ون قد حفظت جميع  مالء عليهم ا من االإ

ما اأملى... 

ق������ال: ثم مل������ا خرجُت م������ن الكّتاب كنت 

ألتق������ط اخل������زف والدفوف وك������رب النخل  ا

حاديث،  أكت������اف اجلم������ال واأكتب فيه������ا االأ وا

واأجيء اإىل الدواوين فاأ�ستوهب منها الظهور 
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مي جباب )ِجرار(  واأكتب فيه������ا، حتى كان الأ

أكتافاً وخزفاً... تها ا فمالأ

أتعلم  ث������م اأين لزمت هذي������اًل يف البادية ا

كالمها واآخذ طبعها، وكانت اأف�سح العرب، 

فبقيت فيهم �سبع ع�رصة �سنة اأرحتل برحلتهم 

أن������زل بنزوله������م. فلما اأن رجع������ت اإىل مكة  وا

خبار  داب واالأ �سعار واأذكر االآ أن�سد االأ جعلت ا

أيام العرب، فم������ر بي رجل من بني عثمان  وا

 
َّ
أبا عبد اهلل، عزَّ علي من الزبرييني، فقال: يا ا

اأن ال يك������ون مع هذه اللغ������ة وهذه الف�ساحة 

وال������ذكاء فقه، فتكون قد �سدت اأهل زمانك. 

فقلت: ومن بقي يُْق�سد اإليه؟ فقال يل: هذا 

أن�س �سيد امل�سلمني. فوقع يف قلبي،  مالك بن ا

������اأ« فا�ستعرته من رجل  فعم������دت اإىل »املوطَّ

مبكة، فحفظت������ه يف ت�سع لي������ال ظاهراً، ثم 

دخلت اإىل وايل مكة... فاأخذت كتاباً منه اإىل 

أن�س... وقراأت  وايل املدينة واإىل مالك ب������ن ا

اأ على مالك.. املوطَّ

- )ويق������ول ال�سافع������ي يف و�سف قدومه 

على ه������ارون الر�سيد( �ساألني اخلليفة: كيف 

علمك بالقراآن؟

فقلت: عن اأي علومه ت�ساألني؟ عن حفظه 

فق������د حفظت������ه... وعرفت وقف������ه وابتداءه 

وعدده مّكيه ومدنّيه و..

حكام؟  قال اخلليفة: فكي������ف علمك باالأ

قلت: اأيف الفتاوى، اأم يف الطالق، اأم يف...؟

قال اخلليف������ة: فكيف علم������ك بالطب؟ 

قلت: اأعرف منه ما قالت الروم وبابل و...

ق������ال اخلليفة: فكيف علم������ك بالنجوم؟ 

قل������ت: اأعرف منها الربي والبحري وال�سهلي 

واجلبلي و...

قال اخلليف������ة: فكيف علم������ك بال�سعر؟ 

قل������ت: اأعرف من������ه ال�ساذ وما نب������ه للمكارم 

و...

ق������ال اخلليف������ة: فكيف علم������ك باأن�ساب 

أن�س������اب اللئام  عرف ا الع������رب؟ قل������ت: اإين الأ

أن�ساب الكرام... وا

قال اخلليفة: فهل من موعظة تعظ بها؟ 

فذكرُت موعظة لطاو�س اليماين فوعظته بها 

ألفاً وحملت على  فبكى، ثم اأمر يل بخم�سني ا

)19(
فر�س، وركبت بني يديه وخرجُت...«.

اإنَّ ابن ع�ساكر، �ساأنه يف ذلك �ساأن معظم 

موؤلفي كتب الرتاجم- يقدم هنا وقائع حمددة 

يف الزم������ان وامل������كان، ن�ستطي������ع اأن نعاجلها 

بطرائق البحث اجلدي������دة، واأن نف�رصها يف 

�سوء املفاهي������م العلمية املعا�رصة واحلاجات 

املتغرية، فنحق������ق بذلك الغر�������س الرئي�سي 

لدرا�س������ة الرتاث. ذل������ك اأن درا�سة الرتاث ال 

راء ال�سابق������ة حوله، بل اإعادة  تعن������ي تبّني االآ

راء. وكلما ازدادت معارفنا  النظر يف هذه االآ

تغ������ري املنظور  وخرباتنا وتغ������ريت حاجاتنا، 

الذي ننظر منه اإىل املا�سي.
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اإن التاريخ تعاد كتابت������ه با�ستمرار، وهو 

دماج  يتطلب م������ن كل جيل جهداً جدي������داً الإ

نتائ������ج البحوث اجلديدة، واإع������ادة التقومي، 

خطاء، و�سدِّ الثغرات. وت�سحيح االأ

أنني اأدعو اإىل اإهمال  أريد اأن يُظ������ن ا وال ا

خرى، فلتل������ك امل�سادر وظيفتها  امل�سادر االأ

أي�س������اً. ولكن������ي اأعمل لك�س������ف النقاب عما  ا

تزخر به كتب الرتاجم من املعلومات، لنتمكن 

من تقدمي �سورة مو�سوعية متكاملة للثقافة 

�سالمية، ت�ساعدن������ا على اإبراز  العربي������ة- االإ

القي������م املتجددة فيها، والتي ن�ستطيع احلياة 

يف اإطارها، يف هذه املرحلة من تاريخنا.

وبعد فهل متكنت، يف هذا العر�س املوجز، 

حاطة بكل ميزات كتب الرتاجم؟ من االإ

ال اأدري! ولكن اأرجو اأن يكون فيما ذكرته 

منها ت�سجيع للباحث������ني على ولوج باب هذه 

الكتب، ولو كان باباً �سيقاً.
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ل�س������ُت اأدري كيف ف�ج�أين هذا العن������وان ورافقني يف نزهتي اليومية على 

أ�سري وحي������داً م�سطحب�ً عك�زي  أن� ا ر�سي������ف م�رشوع الزراع������ة يف الالذقية، وا

احلمي������م الذي �س�ر رفيقي الدائم على الدروب. وقد اأرخيت العن�ن لتداعي 

ف������ك�ر علني اأم�سك بطرف خيط يو�سلني اإىل ذلك. وم� زلت حتى و�سلُت. 
الأ

اإْذ زحمني فتى مراهق يف الطريق ي�سري م�رشع�ً على غري هدى فك�د ي�سقطني 

عمى  اأر�س�ً لول عك�زي احلميم. فتذكرت على الفور )حم�ل( ابن الرومي الأ

الذي ك�ن ي�سري:

اأديب وناقد �صوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁❁

ò

عباقرة �شعر يف الذاكرة

جميل ح�سن

❁
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ب������ن ج������م������االت و�أ�����ش����ب����اه����ه����ا

م����ن ب���������ٍر ن����ام����و� ع����ن �مل���ج���ِد

وك����ل����ه����م ي���������ش����دم����ه ع�����ام�����دً�

ع���م���ِد ب������ا  �ل�����ل�����ب  ت�����ائ�����ه  �أو 

أن������ا م������ن املفتونني باب������ن الرومي ذلك  وا

ن�سانية. ونظراً  العبقري اململوء بامل�ساعر الإ

أ�سب������وع مقالًة عن  أقّل من ا ين كتب������ت منذ ا لأ

»اب������ن الرومي �ساع������ر ال�س������ورة املج�سمة« 

أُنِه نزهتي،  قادين التداعي بامل�سابه������ة، وملّا ا

أبو متام- حبيب بن  اإىل عبق������ريٍّ �سبقه هو )ا

اأو�س الّطائي(؛ وت�سابق بعدها عباقرةُ ال�سعر 

العربي الذين ا�ستحوذوا على اإعجابي، وكلهم 

يطل������ب ن�سيبه من مقالتي القادمة التي كان 

لها هذا العنوان )عباقرة �سعر يف الذاكرة(.

أ�سبقهم يف  أبا مت������ام كان ا وباعتب������ار اأن ا

أتقيد بالرتتيب  أّل ا أ به اأولً على ا احل�سور �ساأبدا

يٍّ من املناهج النقدية، وكعادتي 
الزمني ول باأ

ين  أكتبه لن تفارقني احلميمية لأ يف كل م������ا ا

أو كاتباً، �سديقاً  اأعترب املبدع، �ساع������راً كان ا

حميماً دون اأن ياأخذين اإليه مبا لي�س له من 

طراء واملجاملة. الإ

تتزاح������م يف ذاكرت������ي اأخب������ار اأبي متام 

أ�سع������اره منذ اأن كنت طالب������اً اإىل اأن دخلت  وا

عامل الكتابة.

واأول ما تذكرت تل������ك ال�سهادة اجلريئة 

اململوءة وفاًء ورجولة من »البحرتي« ال�ساعر 

الكبري ال������ذي ا�ستن�سح������ه يف ق�سية ال�سعر 

أو املعلم لتلميذه.  ب لولده ا فن�سحه ن�سح االأ

ث������م ذاع �سيُت البحرتي �ساع������راً فذاً مريحاً 

و�سفتُه ذات م������رة ب�ساعر ال�سورة احلركية، 

ون�������رصت املقالة جملة »جذور« الر�سينة التي 

دب������ي الثقايف  ي�سدره������ا ف�سلي������ًة النادي االأ

آذار 2005م. بجدة يف عدد ا

أ�سعر من اأبي متام«،  قيل للبحرتي »اأنت ا

فقال عل������ى الفور »هذا ال������كالم ال يرفعني 

وال يحط������ه. واهلل م������ا �سبع������ت الطع������ام اإال 

م������ن �سحافه«. ثم تذكرت خ������رباً نقله املرّبد 

أب������ي متام فوجدته  حي������ث قال:»دخلت على ا

غارق������اً بني الكتب، عن ميين������ه و عن �سماله 

خمطوطتان ينظر يف كلتيهم������ا م�ستغرقاً ثم 

أ�سه و يقول:اإّنه واهلل ال�سحر احلالل.  يرفع را

وعندم������ا تنبه اإىل وج������ودي �ساألته ملن هاتان 

املخطوطت������ان، فاأجاب: هذه ال������اّلت وهذه 

أن������ا اأعبدهما م������ن دون اهلل منذ  الع������ّزى وا

أب������ي نوا�س، وهذا  ثالث������ني �سنة. هذا ديوان ا

ديوان �رصيع الغواين«.

ويعقب حمقق كتاب املرّبد باأن كاتبه يختم 

بقوله: »واأعوذ باهلل من كتبة هذا«.

أبا مت������ام مل يكن يق�سد  ونح������ن نوؤكد اأن ا

لهية بكالم ال�رّصك  التجاوز على ال������ذات االإ

عج������اب بال�ساعرين  ذاك  ولكنه������ا مبالغة االإ

الكبريين. 
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أبو متام يف ع�������رصه باأنه كان  وق������د اتهم ا

ي�سع������ى اإىل التعقي������د يف نظ������م ال�سعر، حتى 

أّن اأحدهم �ساأله: »مل ال تقول ما يفهم؟«  يروى ا

أنه  فاأجابه »ومل ال تفهم م������ا يقال؟«. و يبدو ا

كان معتداً بنف�سه رغم توا�سعه اأمام ال�سعراء 

الكبار. لذا يروى عنه قوله:

متارفها يف  ال��ق��وايف  نظم  ع��ل��يَّ 

)�(
البقُر تفهم  اأن  لهم  عليَّ  وم��ا 

ذلك ال�ساعر الكبري الذي و�سعه الدكتور 

�سوقي �سيف بني �سعراء )الت�سنيع( يف كتابه 

»الف������ن ومذاهب������ه يف ال�سع������ر العربي« وهو 

–كما نرى- و�س������ٌف مدر�سي معروق العظام 

أبو متام.  ال يرق������ى اإىل م�ستوى ما كان عليه ا

ر�سم للنا�س طريقاً اإن�سانياً للحوار والتعامل 

والعالقات، غايًة يف االأخالق و�سمات النبل 

والبطولة حيث يقول:

غ��ا���س��ب��ُت��ه اإذا  ب��اإن�����س��اٍن  يل  م���ن 

وج��ه��ل��ت ك���ان احل��ل��ُم رّد ج��واب��ه

ب�سمعه للحديث  ي�سغي  وت���راه 

ب���ِه اأدرى  ول����ع����ّل����ه  وف��������������وؤاده، 

ناقة والرتف  ثّم تط������ل الذاكرة عل������ى االأ

اللفظي اجلميل فتقدم لنا و�سفه م�سهداً من 

م�ساهد الطبيعية الربيعية املاتعة بقوله:

نظريكما يًا  تق�سَّ ���س��اح��ب��يَّ  ي��ا 

ُر ت�سوَّ كيف  ر����ش  االأ وج��وه  تريا 

ن���ه���ارًا م�����س��م�����س��ًا ق���د �سابه ت��ري��ا 

ال���ّرب���ا ف��ك��اأمن��ا ه���و مقمُر زه����ُر 
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دن��ي��ا م��ع��ا���ش ل���ل���ورى ح��ت��ى اإذا

ح���لَّ ال��رب��ي��ُع ف��اإمن��ا ه��ي منظُر

اأ�سحت ت�سوغ بطونها لظهورها

ن������ورًا ت���ك���اد ل���ه ال���ق���ل���وب ت���ن���ّوُر

م��ن ك���ّل زاه����رة ت��رق��رق ب��ال��ن��دى

ُر ف���ك���اأن���ه���ا ع������نٌي اإل����ي����ك حت������دَّ

كاأنها اجلميم  فيحجبها  تبدو 

ع���������ذراء ت����ب����دو ت�������ارة وت���خ���ف���رُّ

حميدًة امل�سيف  مقّدمة  بذلت 

وي���د ال�����س��ت��اء ج���دي���دًة ال ُت��ْك��َف��ُر

وبعده منه  ال�سحو  ي��ذوب  مطٌر 

يقطُر الغ�سارة  من  يكاُد  �سحٌو 

ال�ساع������ر  اإىل  ين�س������مُّ  الق������ارئ  وي������كاد 

و�ساحبي������ه اللذين ا�ستدعاهم������ا واأغراهما 

�رص الذي  باال�ستمتاع بهذا امل�سهد الربيعي االآ

بداع بقوله: بلغ يف ر�سمه ذروة االإ

وبعده منه  ال�سحو  ي��ذوب  مطر 

يقطر الغ�سارة  من  يكاد  �سحٌو 

أت������رك جم������االً  ا اأن  م������ن طبع������ي  أن������ا  وا

ال�ستك�سافات الق������ارئ واكت�سافاته، فح�سبي 

هن������ا اأين علقت ب�������رصه وب�سريت������ه وذائقته 

خ������ري ليت�سوره ويفكر  الفني������ة عند البيت االأ

كيف ي�ساء.

اأما ترف الكلمة، وفنية ال�سورة، ومتانة 

داء، وبراعة الر�سم املاتع  �سلوب، وق������ّوة االأ االأ

فتبدو يف رثائ������ه ملحمد حميد الطو�سي، وال 

أبا متام خلّده  يعنينا ذاك الطو�س������ي لوال اأن ا

عجاز يف  وخل������د معه ال�سعر الذي ق������ارب االإ

ذاك الرثاء حيث يقول:

مُر كذا، فليجلَّ اخلطُب وليفدح االأ

فلي�ش لعني مل يف�شِ ماوؤها عذُر

م�������اُل ب���ع���َد حم��ّم��ٍد ُت���ُوف���ي���ِت االآ

فُر فر ال�سَّ واأ�سبح يف �سغل عن ال�سَّ

اإالَّ م��ال م��ن ق��ّل ماُله وم��ا ك��ان 

له ذخُر اأم�سى ولي�ش  وذخ��رًا ملن 

فتى مات بني الطعن وال�رب ميتًة

تقوُم مقام الن�ر اإن فاته الن�ر

وق��د ك��ان ف��وُت امل��وت �سهًل ف��رّده

اإليه احلفاظ املرُّ واخللق الوعُر

ون��ف�����ٌش ت��ع��اف ال��ع��ار ح��ت��ى ك��اأن��ه

هو الكفُر يوم الروع اأو دونه الكفر

رجله امل��وت  م�ستنقع  يف  فاأثبت 

وقال لها من حتت اأخم�سك احل�ُر

ترّدى ثياب املوت حمرًا فما دجا

لها الليُل اإاّل وهي من �سند�ٍش خ�ُر

ثواب مل تبق رو�سٌة م�سى طاهر االأ

قرُب اأن��ه��ا  ا�ستهت  اإاّل  ث��وى  غ��داة 

وللق������ارئ العزيز بقية ما ين�سده عن اأبي 

متام يقلّب له ال�سفحات ويتعب قلياًل معنا.

دب  - ث������م ننخطف خلفاً– عل������ى لغة االأ
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الق�س�سي- فرنتد ب�سع������ة قرون لن�سل اإىل 

»طرفة ب������ن العبد« ال�ساع������ر اجلاهلي الفّذ 

دب ب� »الغالم القتيل«  ال������ذي و�سفه تاريخ االأ

أ�سي������اخ العرب قوله  حيث يُ������روى عن بع�س ا

أ�سعر �سع������راء اجلاهلية-  –وق������د �سئل ع������ن ا
أ  أ�سهره������م ثالثة: امللك ال�سلي������ل )يعني امرا ا

القي�س( والغالم القتيل )يعني طرفة اإذ يقال 

اإن عم������ره يوم قتل������ه وايل البحرين كان �ستا 

أبو عقيل )يعني لبيد  وع�رصين �سنة( وال�سيخ ا

العامري(. ونق������ّدر اأن بع�س قرائنا �سي�ساأل: 

وملاذا اختيارك )طرفة( دون غريه؟

 ووا�سح. وهو اأين 
ّ
واجلواب هنا هنّي علي

كرث من �سبب. اخرتت هذا ال�ساعر ال�ساب الأ

ملا ظهر على �سعره من ن�سج فني مبكر، 

حتى بدا وكاأنه مول������ود معه. وملا ظهر عليه 

ه������و من ن�سج عقلي واجتماعي جعله يتفوق 

أبن������اء ذاك الزمان. مبا  عل������ى املعمرين من ا

أل�سنة  أب������داه من حكم اأ�سبح������ت اأمثاالً على ا ا

النا�������س. ومل������ا اأظهره من حب������ه للحياة يقبل 

عليها، ويع������ّب من ملذاته������ا ويعرب عن ذلك 

بعفوية و�سفافية و�سدق ول�سجاعته الهادئة 

الواثقة التي تعك�س اأخ������الق الفار�س البطل 

الواثق من نف�سه، املقرون������ة �سجاعته بالنبل 

ريحية وامل������روءة. البعيدة عن  وال�سهامة واالأ

الرعونة واالنفعال والعنجهية التي بدا عليها 

عمرو بن كلثوم واملهلهل بن ربيعة.

ث������م لفل�سفت������ه يف فه������م احلي������اة واملوت 

والق�ساء والقدر، والبناء على تلك الفل�سفة 

يف �سلوكه و�سعره.

أ�سباب  ورمب������ا كان هن������اك كبقية م������ن ا

ن.  أتبينها االآ خمتزنة خلف �ساحة الوعي ال ا

- بع�������سُ ما قاله ذل������ك ال�ساعر العربي 

اجلاهلي ال�ساب يعي�س مع القرون والع�سور 

ويتنق������ل ب������ني ال�سع������وب والثقاف������ات ليغدو 

أو  أو للتوثيق التاريخي ا دبي ا قاعدة للنقد االأ

للعالقات االجتماعية كقوله مثاًل:

م���ر����س���ًل ح����اج����ة  يف  ك���ن���ت  اإذا 

���ِه ت���و����سِ وال  ح��ك��ي��م��ًا  ف����اأر�����س����ْل 

اأه���ل���ه اإىل  احل�����دي�����ث  وُن�����������شَّ 

ن�������س���ِه يف  ال����وث����ي����ق����ة  ف������������اإنَّ 

اأما باقي ما ذكرناه فنجده يف املعلقة:

الحظ اجلمال املكث������ف والفّن املبدع يف 

ّول من املعلَّقة: البيت االأ

خل���ول���َة اأط�������لٌل ب���ربق���ة ت��ه��َم��ِد

تلوح كباقي الو�سم يف ظاهِر اليِد

الحظ متثي������ل البيئة بطبيعته������ا ونا�سها 

وعاداتها:

»خولة« غادرت مع م������ن غادر من اأهلها 

أوتاد  وقومه������ا، الذي������ن اقتلع������وا اخلي������ام وا

املراب������ط. وتولت الطبيعة بقية فعل التهدمي 
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يف تل������ك االأطالل التي وقف ال�ساعر يتاأملها 

آٍت ملالقاة �ساحبته الت������ي مل يجدها،  وه������و ا

ووجد اأطالالً بالكاد اأمكن متيّزها فهي:

تلوح كباقي الو�سم يف ظاهر اليد

وما علي������ه فهو ذلك الفت������ى. كّل الفتى، 

املحّب للحياة، املقب������ل عليها بجوارحه كلها 

غري عابئ مبا يجره عليه ذلك. وقد جرَّ ذلك 

فعاًل، وقال عنه:

ولّذتي اخلمر  ت�رابي  زال  وم��ا 

وبيعي واإنفاقي طريفي ومتلدي

كلها الع�سرة  حتامتني  اأن  اإىل 

ف��������ردت اإف������راد ال��ب��ع��ر امل��ع��ب��د واأُ

وكما يب������دو –جت������اوز ال�ساع������ر تقاليد 

فراطه يف  الع�س������رية فتحا�ست������ه وحتامت������ه الإ

تعاطيه املتع والل������ذات والت�سحية لها حتى 

اأعوز.

مع ذلك كان �سجاعاً و�سهماً مملوءاً نخوة 

هوال  و�رصيع التلبية اإىل النجدات ومالقاة االأ

واملخاطر: 

اإذا القوُم قالوا: من فتى؟ خلُت اأنني

ُع��ن��ي��ت. ف��ل��م اأك�����س��ل ومل اأت��ب��ّل��د

ويرّد على من يلومونه على حياة ال�سخب 

هوال وملّ  واللهو، ث������ّم ال�سجاعة ومالق������اة االأ

أو املوت،  اجل������ن والرتدد يف مواجهة احلياة ا

بقوله:

اأال اأيهذا الزاجري اأح�ر الوغى

واأن اأ�سهد اللذات. هل اأنت خملدي؟

آراء الن�سح  ثم ميعن يف حتدي ال�سعاب وا

واملعار�سة فيقول:

منيتي دف��ع  ت�سطيع  ال  كنت  اإذا 

اأب��ادره��ا مبا ملكت يدي فدعني 

لعمرك اإّن املوت ما اأخطاأ الفتى

لكالطوِل املرخى وثنياه يف اليد

اأرى العي�ش كنزًا ناق�سًا كل ليلة

والدهر ينفِد ي��ام  االأ وما تنق�ش 

وملَ احلر�������س على احلياة وال�سعي للتميز 

يام؟  فيها مب������ا ي�سمى »النخبة« يف ه������ذه االأ

وهو يقول يف ذلك: 

مب��ال��ه ب��خ��ي��ل  ن���ح���اٍم  ق����رَب  اأرى 

مف�سد ال�سللة  يف  غ���ويٍّ  كقرب 

وقد اأعاد هذا القول وا�ستعاده الكثريون 

من ال�سعراء الع������رب وحكمائهم لعل اأهمهم 

كان قول اأبي العتاهية:

ال���رتب عنهم ك�سفت  ل��و  وح��ق��ك 

مل����ا ع�����رف ال���غ���ن���ي م����ن ال��ف��ق��ر

أبلغ  أب������ي العالء ولك������ن بفني������ة ا وق������ول ا

واإن�سانية اأعمق:

ربَّ حل���ٍد ق��د ���س��ار حل���دًا م���رارًا

����س���داد ���س��اح��ٍك م��ن ت��زاح��م االأ

آخ������ر م������ا ورد يف تل������ك ال�سمفونية  اإىل ا
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هل النهى  أبو العالء الأ اخلال������دة التي عزفها ا

والب�سائر.

ثّم يُكتَمل ر�سم �سورته طرفة بقوله:

فاإن تبغني يف حلبة القوم تلقني

واإن تلتم�سني يف احلوانيِت ت�سطِد

يلتِق احلّي اجلميُع تلقني واإن 

املعمِد ال��رف��ي��ِع  البيت  ذروة  اإىل 

فقل يل باهلل عليك يا قارئي العزيز- هل 

أنا اأحببت ذل������ك الفار�س البطل  تلومن������ي اإن ا

أنفته  أي�س������اً ب�سبب م������ن ا ال������ذي كان موت������ه ا

وفرو�سيت������ه وبطولت������ه؟ وجعلت م������ن �سريته 

و �سع������ره املث������ال الثاين ملن اخ������رتت لهم من 

العباقرة يف الذاكرة؟

❁    ❁    ❁

وثالث من اأختار لهم هو »الفرزدق-همام 

أ�سهر من اأن يّعرف.  بن غالب«. والف������رزدق ا

فه������و ثالث الثالثة من فح������ول ال�سعراء زمن 

موي امل�ستهرين– »�سعراء  ازدهار الع�������رص االأ

خطل، وجري������ر، والفرزدق.  النقائ�������س«: االأ

أن������ه كان اأثرياً لدى  خط������ل فمعروف ا اأما االأ

اخلليفة عبد امللك ب������ن مروان، وكان يدخل 

عليه وحليته تن�س������ح خمراً كما يروي تاريخ 

موية كانت  دب، فه������و ن�رصاين، والدولة االأ االأ

م�سط������رة للت�ساهل مبثل ه������ذه التجاوزات. 

خران، فقد قال عنهما النقد القدمي:  واأما االآ

)الفرزدق ينحت م������ن �سخر، وجرير يغرف 

من بحر( وقال: )لوال الف������رزدق ل�ساع ثلث 

ن- من  أ –االآ اللغة العربي������ة(. اأما نحن فنقرا

أّن الّرجل كان �سناعاً حري�ساً  حكام ا هذه االأ

على اأن تخرج ال�سورة ال�سعرية من بني يديه 

قويًة متقن������ة مرتفة الكلم������ات، حيث مل يكن 

يت�ساهل مع اللفظة ال�سعرية، فال ي�سعها اإاّل 

حيث يجب اأن تو�سع، وكان يختار من اللفظ 

القوّي اجلزل الفخم املحكم البديع.

اأول ما تبادر اإىل ذاكرتي من اأخباره ذلك 

اللقاء مع احل�سني ب������ن علي وهو يف طريقه 

اإىل الكوفة والفرزدق خارج منها لتوه، ف�ساأله 

م������ام احل�سني: كيف ترك������ت اأهل الكوفة،  االإ

فقال ل������ه باخت�سار �سدي������د: »قلوبهم معك، 

و�سيوفهم عليك«.

اأما �ساأنه مع ال�سع������ر فاأول ما نذكر منه 

ذلك البيت الذي علق بالذاكرة منذ ما يزيد 

على خم�سني عاماً فت�سبث بها، وت�سبثت به. 

ولعلّه من بني ال�سواهد الرا�سخة التي ت�سّوغ 

حكم النقد القدمي. يقول البيت:

ك��اأنَّ الريح تطلُب عندهم ورك��ٍب 

بالع�سائِب جذبها  م��ن  ل��ه��اِت��رة 

ركٌب م�سافٌر يف ال�سحراء يف يوم ا�ستّدت 

ريح������ه، فاأطارت ع�سائ������ب )�سمالت( القوم 

تو�سك اأن تقتلعها ع������ن روؤو�سهم. حتى لكاأن 
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تل������ك الريح كان������ت تطلب ذل������ك الركب بثاأر 

لها عندهم، ولي�������س يف يدها �سوى ع�سائب 

روؤو�سه������م ت�سّده������م بها اإىل اخلل������ف. م�سهد 

�سحراوي هائل. قد نكون ق�رصَّنا يف اإبرازه 

خوين  ونقل �سورته للقارئ. لذلك ن�ستعني باالأ

رحباين ال�ساعرين املبدعني اللذين نقال لنا 

�س������ورة م�سابهة. لكنها معا�������رصة، فبدل اأن 

تك������ون البيئة بيئة �سحراوي������ة، جعالها بيئة 

أو �سفوح لرعي )الطرو�س(،  ع�رصية يف �سهول ا

بداعية يف  وجماّل امل�سهد على طريقتهما االإ

ر�سم ال�سور ال�سعرية للغناء، فبدل عمامات 

أو  )ع�سائب( الركب امل�ساف������ر على اخليول ا

اجلم������ال يف ال�سحراء، جعل امل�سهد )كوفية 

بي�ساء( فقاال:

وعلى م�سِب النبِع يف احلنوات الح خيال راعي

كوفيًة بي�ساء ت�سبح يف املرابع كال�راع

ي�سدو يقول و�سوته الداوي ي�سيح بل انقطاع

�سمراء يا اأن�سودة الغابات يا حلم املراعي

آخ������ر للف������رزدق قّدمناه يف  وثم������ة ن�سٌّ ا

اإحدى مقاالتنا دلياًل على نبل النف�س العربية 

ن�ساين الرفيع  وم�ساعرها الغني������ة باحل�س االإ

أنياب الذئاب يف  ال������ذي كان ي�ستاأن�س حت������ى ا

ال�سح������راء وخمالبه������ا. ذاك الن�������س الذي 

قّدمت������ه لنا الكتب املدر�سي������ة بذلك العنوان 

الباهت النا�سف كق�س الزرع »و�سف الذئب«. 

ول�سوف يرى القارئ الكرمي اأن هذا العنوان 

بعيد بعداً كلياً عن روحية الن�س واإن�سانيته. 

نه مل ي�سف الذئب، ب������ل ر�سم �سورة رائعة  الأ

ن�سان الذي ا�ستاأن�سه: نادرة لالإ

�ساحبًا كان  وما  اٍل  ع�سَّ واأطل�ش 

دع�����وُت ب���ن���اري َم���وه���ن���ًا ف���اأت���اين

فقلُت له ملا دنا: ادُن. دونك! اإنني

مل�������س���رتك���اِن زادي  يف  واإّي�����������اك 

الِقرى تلتم�ش  نبهت  غرنا  ول��و 

���س��ن��ان ���س��ب��اة  اأو  ب��ع�����س��ب  اأت�����اك 

!. فاإن واثقتني ال تخونني تع�شَّ

نكن مثل من –يا ذئب- ي�سطحبان

وب�����تُّ اأق������ّد ال������زاد ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ه

ًة وُدخ�����ان ع��ل��ى ����س���وء ن�����اٍر م������رَّ

بينما اأخونا البحرتي بعد الفرزدق بزمن 

طويل، اأهاج الذئب الذي كان مهزوالً جائعاً 

معروق العظام، حتى ح�سلت املبارزة بينهما، 

فاأرداه ال�ساعر ب�سهمه، ثّم ا�ستوى حلمه فنال 

من������ه خ�سي�ساً، واأقلع عنه )وهو منعفر فرد(. 

نه كان  وم������ا كان ذل������ك ي�ستقيم للبح������رتي الأ

دب. جباناً رعديداً كما ت�سفه كتب االأ

آخ������ر ال�سواه������د وامل�ساه������د من �سعر  - ا

الفرزدق ما ي�س������ح اأن يو�سع له عنواناً تلك 

ن�سان  احلكم������ة اخلالدة »اأقوى م������ا يقوله االإ

كلمُة حقٍّ اأمام �سلط������ان جائر«. و�سواًء اأكان 
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ه�سام بن عبد املل������ك �سلطاناً جائراً اأم غري 

أة الفرزدق بالغة حّدها  جائر فقد كانت جرا

حي������ث رّد عل������ى اخلليفة ذلك ال������رد القوي 

الرادع.

واحلكاي������ة م�سهورة ت������كاد حتكيها كتب 

دب كله������ا، اإذ كان الق������وم يف احل������ج ويف  االأ

�سود، وهناك يت�ساوى  مرحلة تقبيل احلجر االأ

امل�سلم������ون جميعاً فال ي�ستطيع اأحد اأن مييز 

أت������ى موكب اخلليف������ة ه�سام، وكان  نف�سه، وا

موية، وح������اول اأن ي�سق  ميثل قّم������ة القوة االأ

حرى، حاولت حا�سيته اأن  أو باالأ ال�سف������وف، ا

ت�سق له ال�سف������وف فيتقدم جموع الطائفني 

يف الكعب������ة، وعبث������اً كان ذل������ك. وبيناهم اإذا 

مام  م������ام عل������ي زي������ن العابدين ذل������ك االإ باالإ

ال������ورع الزاهد يف الدنيا وكل بهارجها قادم: 

فان�سق������ت ل������ه ال�سفوف تلقائي������اً، وف�سح له 

�سود  الطائفون الطريق ليتقدم اإىل احلجر االأ

بتلك الهيبة والوق������ار. فكاأّن احلالة اأغاظت 

اخلليفة ف�ساأل: من هذا؟ فانربى له الفرزدق 

بيات اجلريئة القوية اجلميلة  يجيب بتلك االأ

التي غدت على كل ل�س������ان تقريباً منذ ذلك 

الزمان:

ال�سعر على م�ست������وى احلادثة، وال�ساعر 

أو  على م�ست������وى احلدث، واإن ب������دا مغامراً ا

ن�سان  أّن االإ �سبيه������اً باملغامر. وه������ل نن�س������ى ا

ن�سان. كذلك  موق������ف؟. واأن ال�سعر �سع������ُر االإ

هو موقف.

هذا الذي تعرف البطحاء وطاأته

واحل���َرُم واحل���لُّ  يعرفه  وال��ب��ي��ت 

ع��ب��اد اهلل كلهم اب���ن خ���ر  ه���ذا 

هذا التقي النقي الطاهُر العلُم

كنت جاهله اإن  فاطمة  ابن  هذا 

ب��ج��ده اأن���ب���ي���اء اهلل ق���د خ��ت��م��وا

ي���ك���اد مي�����س��ك��ه ع����رف����ان راح���ت���ه

ي�ستلم اإذا ما جاء  ركن احلطيم 

ت�سهده يف  اإاّل   ، ق���طُّ ال،  ق��ال  م��ا 

ن��ع��ُم ك��ان��ت الوؤه  ال��ت�����س��ه��د  ل���وال 

ب�سائره ه��ذا  م��ن  ق��ول��ك  ولي�ش 

العرُب تعرف من اأنكرت والعجم

- واأخرياً، وحتى ال نرتك القارئ – وهو 

عزيز علينا- متوتراً مع الفرزدق اأو �سّده، مع 

اخلليفة اأو �سده، مع رواة التاريخ اأو �سّدهم، 

حوال  معنا اأو �سدنا يف رواية احلدث، ويف االأ

متاأثراً تاأثراً بالغاً نقدم له احلكاية الظريفة 

دب: التالية التي ترويها كتب االأ

التق������ى الف������رزدق م������ّرة وكث������ري عزة يف 

موي������ني يف حم�رص من  دم�س������ق عا�سم������ة االأ

ال�سع������راء ورواة ال�سعر، وكان الفرزدق كوفياً 

وكثري ب�رصياً )وكان ب������ني املدينتني كمثل ما 

بني حم�س وحماة يف ه������ذا الع�رص( فاأحب 
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الفرزدق اأن يحرج )كثرياً( وي�سهّر به يف ذلك 

املح�رص. فقال له:

أ�سعر مني. قال: مباذا؟.  أن������ت ا يا كثري!. ا

فقال: بقولك:

ن�������س���ى ذك���ره���ا ف��ك��اأمن��ا اأري������د الأ

مت����ث����ُل يل ل���ي���ل���ى ب���ك���ل ���س��ب��ي��ل

ويروى اأن البيت جلميل بثينة �رصقه كثري 

وانتحله لنف�سه.

أ�سعر  فرّد كثري على الف������ور: ال. بل اأنت ا

مني. قال: مَب؟ فقال: بقولك:

والنا�ش خلفنا النا�ش  اأمام  ن�سر 

واإن نحن اأوماأنا اإىل النا�ش وقفوا

أنه جلميل  وه������ذا البيت كذلك م�سه������ور ا

بثين������ة. وقد �رصق������ه الف������رزدق، وانتحله يف 

�سعره. فقال الفرزدق:

ك على الكوفة؟. مُّ
قاتلك اهلل. اأمّرت اأ

فاأجاب كثري:

ال. بل مرَّ اأبي.

فهل ارتاحت اأع�ساب قارئنا العزيز؟.

❁    ❁    ❁

- وراب������ع عباقرة الذاك������رة هنا ال�رّصيف 

الّر�س������ي. والكتابة عن هذا العبقري متعبة، 

واإن تكن ممتعة.

ن حكاية حتكى عنه، وترويها  حت�رصين االآ

دب. تقول احلكاية اإّن  دب. وتاريخ االأ كتب االأ

اأحد املقّربني للخليفة املعت�سد باهلل العبا�سي 

كان يت�سام������ر م������ع اخلليفة، فدخ������ل عليهما 

ال�رصي������ف املرت�سى اأخو الر�س������ي، فا�ستقبله 

اخلليفة دون حف������اوة تذكر، وناوله مظروفاً 

فيه جرايته ال�سهري������ة اأخذه وان�رصف. بعد 

قليل دخل ال�رصيف الر�سي فه�ّس له اخلليفة 

والق������اه اإىل منت�س������ف �سالة العر�������س ف�سلّم 

عليه واأجل�سه اإىل جانب������ه، ثم �سلّمه جرايته 

ووّدع������ه اإىل حيث ا�ستقبل������ه. فت�ساءل �سيف 

اخلليفة قائ������اًل: املرت�سى اأخو الر�سي. فلَم 

هذا الفارق يف املعامل������ة. فمّد اخلليفة يده 

اإىل درج يف مكتب العر�س، وقال لل�سائل: لقد 

تاأخرنا مّرة عن عمد يف دفع جراية املرت�سى 

أ فيه  أ كتابه هذا. اأخ������ذه ال�سيف وقرا فاقرا

من عبارات التذل������ل والتزلف للخليفة ما ال 

�رصاف العلويني.  يليق –يف ذلك الزمان، باالأ

ثم ناوله بعدها مظروفاً، وقال له: علمنا اأن 

أة ال�رصيف الر�سي ولدت غالماً، فو�سعنا  امرا

له مبلغاً من املال يف مظروف، وكتبنا عليه: 

)ه������ذه للقابلة(. فاقراأ جوابه م������ع رّد املبلغ 

اإلينا، فاإذا به ما يلي:

آُل  »ال حاج������ة لنا مبال اخلليف������ة، نحُن ا

بيٍت ال يّطلع على اأ�رصارنا �سوانا. وهذه عادة 

تق������وم بها العجائز م������ن ن�سائنا. ول�سن ممن 

يتقا�سني عليه اأجراً«.
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ق������ال الرج������ل: وق������د زال عجب������ي على 

الفور.

- هذا ه������و ال�رصيف الر�س������ي الذي كنا 

نحفظ له بيت������ه امل�سهور اململوء عّزة وفخاراً 

من ق�سيدة مطول������ة. وكنا معجبني به غاية 

عجاب. والبيت هو: االإ

اإىل ه��م��ٍة ن���ف�������ُش: م���ن ه����مٍّ  ي���ا 

م�����س��رتاح ال��ع��ل��ى  درب  يف  فلي�ش 

هّم من ذلك ما كنا نحفظه من ن�سيده  واالأ

امللحمي الذي كن������ا نف�سله على )املار�سييز( 

الذي ترجمته لنا كتب الدرا�سة وحملتنا على 

أننا ن�سين������اه، وت�سبثت ذاكرتنا  حفظ������ه. بيد ا

بن�سيد ال�رصيف، ومنه ما يلي:

��ي��ن��ا اأم�����ا ك���ن���َت م���ع احل�����يَّ ���س��ب��اح��ًا ح���ني ولَّ

اأي��ن��ا اإىل  اأي������ن؟  اإىل  امل���ج���ُد  ب��ن��ا  ����س���اح  وق����د 

ب��ل��غ��ن��ا م��ق��ط��ع ال��������رزق؛ ف���اأق���ف���رن���ا واأغ��ن��ي��ن��ا

ه����ٍر؛ ف��اأخ��ف�����س��ن��ا واأع��ل��ي��ن��ا وح���زن���ا ط��اع��ة ال����دَّ

�������س������اِد ه���م�������س���ًا ب����ني ن��ادي��ن��ا ت�����رى زجم������رة االآ

ت��داع��ي��ن��ا احل�����رب  اإىل  ال���داع���ي  ب  ث�����وَّ م���ا  اإذا 

احل���ي���ن���ا ي�������رد  اأن  ه�����ّم�����ه  غ���������لٍم  ك�������لُّ  ل����ن����ا 

ومل يقل لن������ا ال�رصيف –رحمه اهلل- مل كلُّ 

تلك العنرتي������ات؟. ويف اأي ال�ساحات؟. و�سّد 

م������ن؟ ومل يقل لنا ال التاري������خ العام وال تاريخ 

دب ما الذي �سّوغ لل�رصيف الر�سي كل تلك  االأ

املفاخر وهو واأهله كانوا ياأتون اآخر كّل �سهر 

اإىل خليف������ة بغداد ليقب�س������وا جرايتهم التي 

أبناء عمومتهم. خ�س�سها لهم ا

نحُن من جهتن������ا اأ�سبحنا نف�سل اأخالق 

البادي������ة العربي������ة التي عك�سها لن������ا »ب�سامة 

النه�سلي«، بقوله:

اأوائ��ل��ه��م اأف���ن���ى  مل���ن م��ع�����ٍر  اإين 

املحامونا؟ اأي��ن  اأال  الكماِة  قيُل 

فالرج������ل ق������ال )املحام������ون( اأي الذين 

يواجهون العدوان. ثم يزيد ال�سورة و�سوحاً 

بالبيت الثاين ال������ذي يوؤكد النخوة وال�سهامة 

أنن������ا هن������ا يف جمتم������ع القبائل  )وال نن�س������ى ا

والع�سائر(: 

لف منا واحد فدعوا لو كان يف االأ

يعنونا اإي���اه  ف��ار���ش؟ خالهم  م��ن 

لكنه مل يق�رص مفاخره هنا. على البطولة 

والنخوة، بل يزيد خاللهم و�سوحاً ومكارمهم 

تاأكيداً بقوله:

مراجلنا ُنهبى  �سنائعنا.  بي�ٌش 

آث������ار اأي��دي��ن��ا ن��اأ���س��و ب���اأم���وال���ن���ا ا

- ومن يتعّرف عل������ى �سخ�سية ال�رصيف 

تل������ك التي �سوره������ا �سعره فاأعط������ى للقارئ 

احل������ق يف و�سمه بالتبجح الذي ال معنى له. 

أ �سعره الوجداين فاإنه يجد عجباً من  ثم يقرا

نه �سيطلع على  تناق�س هذه ال�سخ�سي������ة، الأ

نف�سية اإن�سان مرهف ح�س������ه البديعي بغاية 

ن�ساين وغاية الرقة، واأحياناً ير�سى  العمق االإ

أة: لنف�سه اأن يكون �سعيفاً مهزوماً جتاه املرا
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أبياته  ذل������ك العنجه������ي ال������ذي تعك�س������ه ا

أة  ال�سالف������ة. ولو اأن�سفت لقل������ت تظهره املرا

امرءاً اآخر لطيفاً �سعيفاً ذا وجدان مبنتهى 

أة  ذع������ان للحب ي�سك������ن املرا احل�سا�سي������ة واالإ

قلبه، وتبكيه اإذا اأطالت غيبتها، واإذا اأظهرت 

له ال�سدود والهجران:

يا ظبية البان ترعى يف خمائله

مرعاك القلب  اإن  اليوم  ليهنِك 

امل�����اء ع���ن���دِك م���ب���ذول ل�����س��ارب��ه

ولي�ش ير�سيِك اإاّل مدمعي الباكي

اأذكرها ل�سُت  �سوٍق  ر�سائُل  عندي 

ف��اِك بّلغتها  لقد  ال��رق��ي��ُب  ل��وال 

وهذا يذكّرين بق������ول قائٍل مل اأعد اأذكره، 

واإن كنُت اأذكر اأن القول ا�ست�سهد به الدكتور 

ط������ه ح�س������ني يف مقال������ة يف جمل������ة »االثنني 

والدنيا« واجه بها رئي�س وزراء م�رص املرحوم 

»اإ�سماعيل �سربي« العائد من لندن وقد ّجدد 

نكليز: املعاهدة مع االإ

أننا  عنُي النجل، على ا نحُن قوٌم تذيبنا االأ

نذيُب احلديدا

ط������وع اأيدي الغرام تقتادنا الغيد، وتقتاد 

�سودا بالطعان االأ

أي�ساً  ولع������لَّ البيت������ني لل�رصيف الر�س������ي ا

نهما �سديدا ال�سبه ب�سعره، ويعك�سان نف�سية  الأ

م�سابهة لنف�سيته.

ولكن������ي �ساأخت������م بهذه ال�س������ورة الرائعة 

بقوله:

ول���ق���د م��������ررُت ع���ل���ى رب���وع���ه���ُم

وط���ل���ول���ه���ا ب���ي���د ال���ب���ل���ى ن��ه��ُب

ف��ب��ك��ي��ت ح��ت��ى ����س���جَّ م���ن لغب

ن�������س���وي، ول�����جَّ ب���ع���ذيل ال���رك���ُب

ف��م��ذ خفيت ع��ي��ن��ي،  وت��ل��ف��ت��ت 

ع���ن���ي ال���ط���ل���ول ت��ل��ف��ت ال��ق��ل��ب

❁    ❁    ❁

أبو  - واآخر من ت�سلّق ذاكرتي هذه املرة »ا

فرا�س احلم������داين« ال�ساع������ر الفار�س الذي 

دب، كما ظلم������ه اأهله وبنو  ظلمه تاري������خ االأ

)2(
قومه.

ق�سى هذا ال�ساعر �ساباً يف زهوة �سبابه 

)يقال كان عمره ثالث������اً وثالثني �سنة(. لكنه 

مرين  أثبت هذين االأ أباً؛ وقد ا كان قد اأ�سبح ا

قوله يخاطب ابنته وهو ي�ستقبل املوت:

جت������زع������ي!. ال  اأب������ن������ي������ت������ي!. 

ذه����������اْب اإىل  ن����������������ام  االأ ك����������لُّ 

ن��������وح��������ي ع��������ل��������يَّ ب�����ح�����������رة

م����ن خ���ل���ف ����س���رتك واحل����ج����اْب

ن������ادي������ت������ن������ي اإذا  ق��������������ويل 

اجل����������واْب رّد  ع������ن  وع����ي����ي����ت 

زي�����������ُن ال�����������س�����ب�����اب اأب�����������و ف�����را

ب����ال���������س����ب����اْب ������ع  مُي������تَّ مل   ، �����������شٍ
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كان ذل������ك ال�ساعر الفار�س معتداً بقومه 

وبن�سبه، ويقول بذلك:

ج�����ارًا ال���ن���ا����ش  اأع�������زَّ  ت����َرن����ا  اأمل 

واأم���ن���ع���ه���م، واأم���رع���ه���م ج��ن��اب��ا

ل��ن��ا اجل���ب���ل امل���ط���لُّ ع��ل��ى ن����زاٍر

وال��ه�����س��اب��ا م��ن��ه  ال��ن��ج��د  حللنا 

ن��ح��ا���س��ى ن�������ام وال  االأ ي��ف�����س��ل��ن��ا 

نحابى وال  باجلميل  ون��و���س��ُف 

اإىل اأن يقول:

ومّل������ا ث������اَر ���س��ي��ف ال����دي����ن ُث���رن���ا

آ������س�����ادًا غ�����س��اب��ا ك���م���ا ه���ّي���ج���ت ا

ط���ع���ان���ًا الق�������ى  اإذا  اأ�����س����ن����ت����ه 

����راب���ا الق������ى  اإذا  �����س����وارم����ُه 

������س�����ن�����ة م�������رع���ات دع�����ان�����ا واالأ

ف���ك���ن���ا ع���ن���د دع����وت����ه اجل����واب����ا

ففاقت ���س��ان��ع��ه��ا  ف���اق  ���س��ن��ائ��ع 

وغ����ر�����ش ط�����اب غ���ار����س���ه ف��ط��اب��ا

اأ����س���اب���ت اإذا  ك���ال�������س���ه���ام  وك���ن���ا 

م���رام���ي���ه���ا ف���رام���ي���ه���ا اأ����س���اب���ا

كما كنا، ونحن ط������الب، نت�ساءل ون�ساأل، 

أبو  أم ا أبو فرا�������س ا أ�سع������ر؟. ا أيهما ا ونُ�س������األ: ا

أب������ا فرا�س  الطي������ب؟ فبع�سن������ا كان يح������ب ا

ويف�سل������ه، وبع�سنا كان مع املتنبي اإىل درجة 

التع�سب.

- كان �ساع������راً معت������داً بن�سب������ه وحمتده، 

فخ������وراً بزن������ده وقلبه ال������ذي كان ميد ذلك 

الزند بالنخوة والقوة واحلمية. وهو اإىل ذلك 

كان �ساعراً وجدانياً عاطفياً رقيق احلا�سية 

)كما يقول النقد القدمي(. وقد رمته احلياة 

بالتجارب الغنية، واأثرت عاطفته باخليبات 

وامل������رارات واملفاجاآت. اأما ما كان بينه وبني 

اأبي الطيب من حتا�سد وتباغ�س فقد يكون 

ممكن������اً تف�س������ريه وتاأويله. اأما م������ا ا�ستع�سى 

علين������ا فهمه فه������و اإهمال �سي������ف الدولة له 

وتقاع�س������ه عن ال�سعي بفك اأ�رصه على الرغم 

من النداءات املوؤث������رة يف �سعره الذي حملته 

ر�سائله اإىل �سيف الدولة، وهو قد اأ�رص اأ�ساًل 

يف اإحدى غزوات �سيف الدولة لبالد الروم. 

ونح������ن، واإن كان ال�ساعر ق������د فجع و�سدم، 

أنن������ا ربحنا �سع������راً من اأغن������ى ال�سعر  ن������رى ا

بداع وال�سدق، وحتى  أغ������زره بالعاطفة واالإ وا

باحلكمة.

أب������و فرا�س من اأهله وذوي  واإّن ما القاه ا

قرباه يوؤكد قول القائل:

وظلم ذوي القربى اأ�سّد م�سا�سًة

على النف�ش من وقع احل�سام املهند

ب������ي فرا�س حتى  وكن������ت اأظن البي������ت الأ

ع������دت اإىل اليتيم������ة فلم اأج������ده، فعادت بي 

الذاك������رة اإىل طرفة. ولعّل من ياأتي ويدفعني 

أنا وذاكرت������ي لين�سبه اإىل �ساعر اآخر. ول�ست  ا

هن������ا يف �سدد التدقيق والتحقيق لعدم توفر 
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مكاني������ات املطلوبة، واإن كانت الذاكرة قد  االإ

اأرجعته اأخرياً اإىل طرفة يف املعلقة ورجحته 

يف ذلك.

اأغن������ى الغنى يف �سعر اأبي فرا�س نلتم�سه 

أر�سلها اإىل  يف »رومياته« اأي ق�سائ������ده التي ا

أو اإىل ابن عمه �سيف الدولة من حب�سه  أم������ه ا ا

يف »خر�سن������ة« من ب������الد ال������روم. ومن ذلك 

نها تكاد  ال�سعر �ستكون معظ������م خمتاراتنا، الأ

مكون كّل حمفوظاتنا.

آنفاً جعلنا  واإنَّ البيت الذي بلبل ذاكرتنا ا

نقدم ق�سيدته الدالية التي كتبها اإىل �سيف 

الدولة من اأ�رصه، ومنها نختار قوله:

هِد امل�سَّ القريح  للجفن  دعوتك 

ِد ل�����ديَّ ول���ل���ن���وم ال��ق��ل��ي��ل امل�������رَّ

ولك������ن ال يتن������ازل ع������ن كربيائ������ه فيقول 

مبا�رصة:

وم��ا ذاك ب��خ��ًل ب��احل��ي��اة، واإن��ه��ا

جم��ت��دي ّوِل  الأ م����ب����ذوٍل  ّول  الأ

أبيات، في�ستاأنف اإىل  ويعود، بع������د ب�سعة ا

�سيف الّدولة ويقول:

عظيمٍة لكّل  يدعي  من  فمثلك 

وم��ث��ل��ي م��ن ُي��ف��َدى ب��ك��ل م�����س��ّوِد

فوتها ق��ب��ل  اأك���روم���ًة  ب��ه��ا  ت�سبث 

وقم يف خل�سي خال�ش العزم واقعِد

فاإن تفتدوين تفتدوا اأ�رف العلى

واأ���������رع ع��������ّواٍد اإل���ي���ك���م م���ع���ّوِد

بل�سانه اأع��را���س��ك��م  ع��ن  ي��داف��ع 

املهنِد باحل�سام  عنكم  وي�����رب 

يام مثلي لكم فتى متى تخلف االأ

املقّلِد ال�سيف رحَب  طويل جناد 

همال اأ�سيفت  ويبدو اأن جروحاً م������ن االإ

اإىل جروح������ه يف ال�سميم فاأدمت������ه، واأدمت 

فوؤاده، فكتب اإىل والدته يقول:

جميُل وال��ع��زاء  جليل،  م�سابي 

ي��زي��ُل ����س���وف  ب������اأنَّ اهلل  وظ���ن���ي 

���س��اة خمافًة ج���راٌح حت��ام��اه��ا االأ

و���س��ق��م��اِن ب�����اٍد م��ن��ه��م��ا ودخ��ي��ل

واأ�������ر اأق���ا����س���ي���ه، ول���ي���ٌل جن��وم��ه

ي����زوُل غ���ره���نَّ  ����س���يٍء  ك����لَّ  اأرى 

ق�سرة وهي  ال�ساعات  بي  تطول 

)3(
ك ط���وُل ويف ك��ّل ده���ٍر ال ي�����رُّ

ويدخ������ل يف ال�سع������ر عن�������رص جديد من 

�سحاب له: املرارة، هو تنكر االأ

ع�سابة  اإال  ���س��ح��اب  االأ تنا�ساين 

وحتوْل غدًا  خرى  باالأ  
)4(

�ستلحق

�ساحٍب غر  اأرى  ال  ط��ريف  اأقّلب 

متيُل حيث  النعماء  م��ع  مييل 

هذا ال�سعر العاطفي امل�سحون باحلرارة 

ون�سيح التج������ارب املريرة، مل يَر فيه �ساحب 

أبيات املتنبي  اليتيم������ة �سوى م�سابهته لبع�س ا

دبي!. فيا خل�سارة الذوق االأ
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ومن منا ال يحفظ مناجاته للحمامة التي 

حّطت –عل������ى ما يبدو- قريب������اً من غرفته 

يف ال�سج������ن، التي �ساق������ت يف ع�رصنا حتى 

اأ�سبحت )زنزانة(. واحلمام نادراً ما يتوقف 

عن الهديل. وربَّ من راأى باإح�سا�سه الباطني 

هديل احلمام �سوت ف������رح وب�رصى و�سعادة. 

�سري فق������د راأى يف ذلك اأو  أم������ا �ساعرن������ا االأ ا

�سمع������ه �سوت حزٍن وهمٍّ وب������كاء، فاأثار ذلك 

كوامنه، ونقله اإىل »منبج« حيث اأمه ومالعب 

ن، فوقف يخاطبها  طفولته ومث������ار لوعته االآ

ويبادلها بثَّ ال�سكوى وال�سجن:

اأقوُل، وقد ناحت بقربي حمامٌة

ت�سعرين بحايل ل��و  ج��ارت��ا!.  اأي��ا 

هر بيننا اأيا جارتا!. ما اأن�سف الدَّ

ت��ع��ايل اأق��ا���س��م��ك ال��ه��م��وم تعايل

ل��دّي �سعيفة روح���ًا  ت��ري  تعايل 

ت�������رّدد يف ج�������س���ٍم ي����ع����ّذُب ب���ايل

طليقة وتبكي  ماأ�سور  اأي�سحك 

�سايل؟ وي��ن��دب  حم���زون  وي�سكت 

لقد كنُت اأوىل منك بالدمع مقلة

ول��ك��ّن دم��ع��ي يف احل����وادث غايل

ومل ال؟. وه������و الفار�������س البطل �سليل بني 

حم������دان اأوالد نزار ب������ن معد م������ن ذوؤابات 

أب������داً مت�سبث بكربيائه، الذي مل  العرب؟ فهو ا

يفته وهو يف ال�سجن، اأن يقول:

اأ������س�����را خ����ر�����س����ن����ًة  زرت  اإن 

ف����ل����ك����م ح����ل����ل����ت ب�����ه�����ا م����غ����را

واأ�سوات  وا�سرتجاع������ات  نفث������ات  وهذه 

أنه  كربي������اء، واإن ت������ك مثلومة جريح������ة. بيد ا

الفتى كلُّ الفتى.

ي��ب��ق م��ن��ي بقية ���س��ب��وٌر ول����و مل 

ال�����س��ي��وف ج���واُب اأنَّ  ق����وؤول ول���و 

تنو�سني ال��زم��ان  واأح����داث  وق���ور 

ول��ل��م��وت ح����ويل ج��ي��ئ��ة وذه����اب

ينوبه فيما  ن�����س��ان  االإ يثق  مب��ن 

�سحاُب الكرمي  للحررِّ  اأي��ن  وم��ن 

اأقلهم اإاّل  النا�ش  ه��ذا  �سار  وق��د 

ذئ���اب���ًا ع��ل��ى اأج�������س���اده���نَّ ث��ي��اُب

غباوة فظنوا  ق��وم  ع��ن  تغابيت 

مب��ف��رق اأغ��ب��ان��ا ح�����س��ًى وت����راُب

ولو عرفوين بع�ش معرفتي بهم

وغابوا  
)�(

�سهدت اأين  علموا  اإذن 

مو�سع للنفع  لي�ش  الليايل  متّر 

ج��ن��اُب ل��ل��م��ع��ت��ف��ني  وال  ل������دّي، 

�سابح �رج على منت  �سّد يل  وال 

ق��ب��اُب ب��ال��ع��راء  ب���ت يل  ����رُ وال 

���س��ت��ذك��ر اأي����ام����ي من�����ٌر وع���ام���ٌر

وك����ع����ٌب ع���ل���ى ع���ّلت���ه���ا وك�����لُب

اأن��ا اجل��ار ال زادي بطيء عليهم

ب��اُب وال دون م��ايل يف احل���وادث 



عباقرة �شعر يف الذاكرة

199 العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 

أق������ول اإن اإعجابي بفنية ال�سعر   واحلق ا

أدائ������ه ال يقل عن  وغنائيت������ه وقوة �سبك������ه وا

اإعجاب������ي ب�سخ�سية ه������ذا ال�ساعر الفار�س. 

أّي �سبب ال يجوز اأن ين�سينا اأن الفرو�سية  لكّن ا

ن�سانية،  احلق������ة مقرونة بغني العواط������ف االإ

وه������ذا مما يزك������ي ال�ساعرية عن������د ال�ساعر 

أّن الفار�س اإن�سان قد ي�سعف يف  ويرثيه������ا. وا

بع�������س احلاالت، وال�سيم������ا اإذا كانت احلالة 

كحالة �ساعرن������ا املرهف اأبي فرا�س الذي له 

�رص  أّم مبنبج ال يعلم م������ن حالها، وهو يف االأ ا

�سيئ������اً. وقد ت�سّور له م������ن حالها ومعاناتها 

الو�ساو�������س والهواج�س خماوف كثرية، فيحن 

اإليها، ويكتب لها:

ل�������������وال ال��������ع��������ج��������وز مب����ن����ب����ج

م������ا خ����ف����ت اأ�������س������ب������اب امل���ن���ي���ة

�����س����األ����ت ع�����م�����ا  يل  ول��������ك��������ان 

م�������ن ال��������ِف��������دا ن����ف���������ش اأب�����ي�����ة

م���������راده���������ا اأردت  ل�������ك�������ن 

ال���دن���ي���ة اإىل  اجن�����ذب�����ت  ول�������و 

اأم�����������������س��������ت مب������ن������ب������ج ح����������رًة

ب�����احل�����زن م�����ن ب����ع����دي ح���ري���ة

جت����زع����ي ال  اأم������������ّت������������ا!.  ي��������ا 

ف����ّي����ه اهلل  ب����ف���������س����ل  وث������ق������ي 

ت���ي���ئ�������س���ي ال  اأم�����������ّت�����������ا  ي���������ا 

خ����ف����ي����ة األ����������������ط����������������اٌف  هلل 

اأو�����س����ي����ك ب���ال�������س���رب اجل��م��ي��ل؛

ف���������اإن���������ه خ������������ُر ال������و�������س������ّي������ة

لك������ن الق�سي������دة امللحمي������ة، ال�سمفونية 

�سم������اع نغمها العذب املتعدد  التي ال متّل االأ

الطبقات، التي حفظنا بع�سها منذ املرحلة 

عدادي������ة( واأكملنا حفظها يف  املتو�سط������ة )االإ

املرحلة الثانوية، الغنية باأفكارها املتعددة يف 

اآمادها، اأعني تلك النفثة امل�سدورة التي بعث 

بها –كما يوح������ي ال�سعر- اإىل �سيف الدولة، 

أم بقي على جتاهله اإياه  فهل تراه تاأّثر بها؟ ا

أو م�سّوغ.  واإهماله ل������ه دون اأي �سبب وا�سح ا

نخت������ار منها ما نقدر اأن م�ساحة هذه املقالة 

تت�سع له:

ي����ا ح���������رًة م����ا اأك�������اد اأح��م��ل��ه��ا

آخ��������ره��������ا م�������زع�������ٌج واأّول��������ه��������ا ا

ع����ل����ي����ل����ٌة ب�����ال�����������س�����اآم م�����ف�����ردة

معللها ال���ع���دي  ب����اأي����دي  ب����ات 

ه���داأت اأو  واأي����ن؟  اط��م��اأن��ت،  اإذا 

ع����ّن����ت ل����ه����ا ذك������������رٌة، ت��ق��ل��ق��ه��ا

ت�������س���األ ع���ن���ا ال���رك���ب���ان ج���اه���دة

ب�������اأدم�������ع م������ا ت�����ك�����اد مت��ه��ل��ه��ا

خر�سنة بح�سن  يل  راأى  م��ن  ي��ا 

���د ����رى يف ال��ق��ي��ود اأرج��ل��ه��ا ����سْ
اأ

�ساخمة ال����دروب  راأي يل  م��ن  ي��ا 

اأط���ول���ه���ا احل���ب���ي���ب  ل���ق���اء  دون 

ي���ا اأي���ه���ا ال���راك���ب���ان!. ه���ل لكما

ي��خ��فُّ حمملها يف حمل جن��وى 
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ك��لم��ك��م��ا وع�����ت  اإن  ل���ه���ا  ق�����وال 

َل���ُي���ذه���ل���ه���ا: ل���ه���ا  ذك�������ري  واإّن 

ي�������ا اأم�������ت�������ا ه���������ذه م����ن����ازل����ن����ا

ن�����رتك�����ه�����ا ت���������������ارًة ون����ن����زل����ه����ا

ي������ا اأم������ت������ا ه��������ذه م�������س���ارب���ن���ا

ن����ع����ل����ه����ا ت����������������ارًة ون����ن����ه����ل����ه����ا

ثّم يلتف������ت فيحّول اخلط������اب اإىل �سيف 

الدولة:

ي�����ا �����س����ي����دًا م�����ا ُت�����ع�����دُّ م��ك��رم��ة

اأك���م���ل���ه���ا راح����ت����ي����ك  ويف  اإاّل 

قدمي م��ن  ال��ق��ي��ود  ت��ن��ال  لي�ست 

اأح��م��ل��ه��ا ر����س���اك  ات���ب���اع���ي  ويف 

ب��������������اأّي ع���������ذر ت������������ردُّ وال������ه������ًة

م��ع��ّول��ه��ا ال�������ورى  دون  ع��ل��ي��ك 

واح���ده���ا رّد  مت���ت���اح  ج����اءت����ك 

)�(
ُتقفلها كيف  ال��ن��ا���ش  ينتظر 

ت��ق��ّط��ع��ه��ا اأرح����ام����ن����ا م���ن���ك مل 

���ل���ه���ا ن���و����سّ دائ������م������ًا  ن�������زل  ومل 

ت���ل���ك امل����������وّدات ك���ي���ف ت��ه��م��ل��ه��ا

ت���ل���ك امل���واع���ي���د ك���ي���ف ت��غ��ف��ل��ه��ا

اأي�����ن امل���ع���ايل ال���ت���ي ع���رف���ت بها

ت����ق����ول����ه����ا دائ�������م�������ًا وت���ف���ع���ل���ه���ا

تو�سعها ك��ي��ف  ال�����دار  وا����س���ع  ي���ا 

ن��زل��زل��ه��ا ون����ح����ن يف ����س���خ���رٍة 

ي���ا ن���اع���م ال���ث���وب ك��ي��ف ت��ب��د له

ث��ي��اب��ن��ا ال�������س���وف م����ا ن��ب��ّدل��ه��ا

ي��ا راك���ب اخل��ي��ل ل��و ب�����رَت بنا

ن���ح���م���ل اأق�����ي�����ادن�����ا ون��ن��ق��ل��ه��ا

وال يعنين������ا هنا اإن كان هذا ال�سعر الذي 

أّث������ر يف ابن  �سم هل ا يوؤث������ر يف ال�سخ������ر االأ

أننا ك�سبنا هذه  مري اأم ال؟ بل يعنينا ا عم������ه االأ

املتعة الفنية، هذه ال�سمفونية التي اخت�رصنا 

منها الكثري، حت������ى �ساحب اليتيمة مل يروها 

�سف مل يتي�رص لنا ديوان اأبي فرا�س  كاملة؛ ولالأ

أبياتها. لنح�سي عدد ا

بيات التي فيها البطولة  ونختم به������ذه االأ

ن�سانية  وال�سجاع������ة م�سفوع������ة بالنف�������س االإ

املره������ف  احلارق������ة  والعاطف������ة  الكب������رية، 

اإح�سا�سها، والتي يكبتها دائماً كرمى لكربيائه 

وعظمته عند نف�سه:

اأراك ع�سّي الدمع �سيمتك ال�سرب

اأمر؟ وال  عليك  نهٌي  للهوى  اأما 

ل��وع��ٌة وع��ن��دي  اأن���ا م�ستاق  ن��ع��م 

ول����ك����نَّ م��ث��ل��ي ال ي���ب���اح ل����ه ���ر

اإذا الليل اأ�سواين ب�سطت يد الهوى

الكرب خلئقه  من  دمعًا  واأذللت 

جوانحي بني  النار  ت�سيء  تكاد 

والفكر ال�سبابة  اأزكتها  هي  اإذا 

أنه فار�ٌس  وال ين�سى –حتى يف مثل هذا- ا

أ�سري يف اأيدي اأعدائه،  ن ا أنه االآ أن������ه اأمري، وا وا

فيقول:

وقال اأ�سيحابي: الفراُر اأو الّردى

ُمرُّ اأحلهما  اأم��ران  هما  فقلت: 
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يعيبني ال  مل��ا  اأم�����س��ي  ول��ك��ن��ن��ي 

�ر وح�سبك من اأمرين خرهما االأ

- اإىل هن������ا، ونعط������ي القل������م ا�سرتاح������ة 

م�سافر، وما تزال الدروب طويلة، ولن يزال 

القل������م ين�سد ال�سفر واالط������الع واالكت�ساف، 

والتوقف مل�ساركة القراء معه متعته ون�سوته. 

فاإىل غٍد م�رصق عزيز اإن �ساء اهلل.

الهوام�ش

لعله مل يقل »متارفها« ولكنني هكذا اأحفظها  -1

مداد  ول من كتاب )يتيمة الدهر( للثعالبي، للتثّبت من �سحة ما علق بالذاكرة اأو لإ لقد ا�سللتعنا هذه املرة باجلزء الأ  -2

ب من الذاكرة.
ّ
القلم مبا قد ت�سر

هكذا وردت يف )اليتيمة( ونحن نحفظها )ليٍل(  -3

خرى...(. كذلك نحن نحفظها )�ستم�سي هي الأ  -4

مبعنى ح�سرت.  -5

ترجعها.  -6

¥µ
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يلوُب  ورق  زورق من  »بحٌث م�ضٍن عن مرفاأ هدوء ومرجان يف 

�ضواحل املجهول يحمل معه فرح الطموح.. وفل�ضفة اللذة والكاآبة 

اخلر�ضاء..«

ديب،  َ ارتبكُت عندما حاولُت الكتابة عن /اأحمد اجلندي/ الأ دري لمِ
ل�ست اأ

أي�ساً.. فمن  ال�ساع������ر، الناقد، البحاث������ة، العارف باأ�سول املو�سيق������ا ال�رشقية ا

خ������ال هذه ال�سفات، التي ذكرت، يظهر لك، اأن املرء الذي يحاول �سرب هذا 

�صاعر – ع�صو احتاد الكّتاب العرب. ❁❁

ò

اأحمد اجلندي- �شاعرًا..

�إ�سماعيل عامود

❁
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ن�شان ال بدَّ واأن يواجه �شعوبة وم�شقة يف  االإ

أو  أغ������واره وت�شاري�س حياته و�شهول نهاراته ا ا

ليايل همومه وتباريحه.. ال اأدري؟

 لق������د كلّفتني ق������راءة اأعمال هذا الرجل 

أق������ول كثرية بقدر ما هي  الطّيب جهوداً، ال ا

أين اأح�شل على  م�شني������ة بحّد ذاتها، فم������ن ا

دب������ي وال�شعري.. ومكتباتنا  حمد االأ اإنتاج الأ

لي�������س فيها ما يب������ل غلّة الباح������ث، وخا�شة 

لكتاب و�شعراء جيل ال�شلف من الذين كانوا 

يقف������ون يف اخلط الثاين )-والاأق�شد املقابل 

دبية وال�شعرية  هنا( يف احلركات الفكرية واالأ

والفنية يف الب������اد ال�شورية.. وكذلك مل يبق 

أيام  لل�شحف واملجات التي كانت ت�شدر يف ا

دبية، واإذا 
�شواق االأ أثر يف االأ اجليل هذا، اأي ا

أراد اأح������د من املهتم������ن احل�شول ولو على  ا

الن������زر الي�شري اأو على �شيء من تلك املجات 

وال�شحف، فعليه اأن يدور ويدور يف املدينة، 

أو ذاك، ينوء  أو ي�شطر لل�شفر اإىل هذا البلد ا ا

أثقال التنقل، وينوخ حتت رزء اجلواب  حتت ا

املدق������ع لينال بع������د طوافه عل������ى ق�شا�شة 

من جري������دة قدمية عرث عليه������ا اأحد القراء 

القدامى وو�شعها يف »كتْبّية«❁ املنزل اأو على 

رفوفه يزين به������ا اأقداح ال�ش������اي امل�شفوفة 

يوان..!؟ ب�شذاجة ريفّية يف االإ

ل������ذا، ومل������ا كنُت م������ن املهتم������ن بدرا�شة 

وحتليل احلركات ال�شعري������ة التي كانت بن 

احلربن العامليتن 1914-1945 )يف �شورية 

العربية( اأي فرتة م������ا بني اجلالءين -جالء 

أيل������ول ع������ام 1918 وجالء  العثماني������ني يف ا

الفرن�سي������ني يف ني�س������ان 1945- عن �سورية، 

فاإنني اأحتف������ظ يف مكتبتي املنزلية ال�سغرية 

ببع�������س ق�س�سات من اأوراق بع�س املجالت 

واجلرائ������د ال�سورية التي كان������ت ت�سدر يف 

ربعيني������ات مللمتها من هنا  الثالثيني������ات واالأ

وهناك، رغب������ة مني يف اإيفاء ح������ق املرحلة 

أثناء  دينها عل������ى جيلي –جي������ل الو�سط-..وا

دبية للفرتة  عم������ال االأ تنقيبي ع������ن بع�س االأ

أ�سياء عديدة متنوعة، كان  ذاتها، عرثت على ا

ديب اأحم������د اجلندي قد ن�رصها يف مطلع  االأ

�سبابه وب������دء معاناته الكتابة.. وهتفُت: هذا 

�ساعر جم������دد واحلق يق������ال. »مل اإذن مل يُعط 

حق������ه من التحليل والدرا�س������ة والتقييم..« مِلَ 

مْل يلتفت اإليه نقادن������ا يف القطر..؟ اأو خارج 

القطر.. �سحي������ح اأن ثمة �سع������راء ا�ستهروا 

ب�سعره������م حتى اأ�سح������وا يف القمة وحلقتهم 

أ�س�س������وا –باإنتاجهم مدر�سة  أو ُهْم ا اأجي������ال، ا

أبعاده������ا الثقافية،  قائمة  بذاته������ا كان لها ا

آثاره������ا وتاأثريه������ا يف النا�س،  كم������ا كان لها ا

أو االقت�سادية  و�ساعدت الظروف البيْئّي������ة ا

أو ال�سيا�سية يف دفعهم اإىل  أو االجتماعي������ة ا ا

ول، وال�سه������رة الوا�سعة والكبرية..  اخلط االأ

حرى اكت�سفت- اأن  أو باالأ أنن������ي وجدت –ا اإاّل ا

أي�س������اً، يف اخلط الثاين يقف العديد  هناك ا

من ال�سعراء املبدع������ني الذين ا�ستطاعوا اأن 
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أي�س������اً وبامل�ستوى ال������ذي يف اخلط  يعط������وا ا

ول. االأ

)اأ�سع ه������ذا الفارق الوهم������ي –العددي 

لي�س للتمييز والتفريق بني هذا وذاك واإمّنا 

أك������رث-( بل ورمبا كان  م������ن اأجل التو�سيح ال ا

عطاوؤهم اأجود من الوجهة الفنية واالبتكار، 

والثورة على الو�سع القائم يف بلد حمافظ.. 

أُت وطالعت اأن يف اأغوار  ولقد راعني مما قرا

أنتجه �سعراء اخلط الثاين، تكمن اإبداعات  ما ا

أدبية حتت������اج اإىل جهد  وجداني������ة وفكرية وا

أو�سع، لتقدميها  كبري، وحتليل دقيق، وجمال ا

وعر�سها على القارئ العربي العزيز.. راعني 

دبي الهائ������ل، احللو، املركز،  نتاج االأ ذلك االإ

اله������ادف، املتمكن م������ن �سخ�سيت������ه اللغوية 

�سيل.. ورحت اأغو�س يف  وانتمائه العربي االأ

كنوز اأدب/ املرحلة –وفاج������اأين ا�سم اأحمد 

أنا ال������ذي اأعرفه  اجلن������دي.. »�ساع������راً..« وا

–مع اجلي������ل- كاتب مقاالت �سيارة/ �رصيعة، 
ال�سبعينيات،  ونقدية، يف اخلم�سينيات واإىل 

ذاعة  ومتحدث لبق وممتاز يف التلفزيون واالإ

أو يتحدث عن �سوؤون املو�سيقا العربية  يقدم ا

الح..  واملو�سيقي������ني- من جيل ال�ّسل������ف ال�سّ

واأول ما لف������ت نظري فيما ق������راأت ق�سيدة 

–ال�سح������راء- ه������ذه الق�سيدة الت������ي فيها 
وح������دة املو�سوع اإزاء وحدة املناخ واملو�سيقا/ 

�سلوب الهادئ العميق،  يق������اع.. وبالتايل االأ االإ

الذي يوحي بتاأثري ال�سحراء املبا�رص بال�ساعر 

اأحمد:

ن����ام����ت ك����م����ا ن�������ام اخل���ل���ّي���ون���ا

ُع�����������ري�����������ان�����������ة ن�����������������س��������وى..

ن���وم���ه���ا ح��ي��ن��ا وا����س���رت����س���ل���ت يف 

ال�������������س������ح������وا.. ي��������ع��������رُف  ال 

❁    ❁    ❁

ت��ك��ب��و اأح����لم����ه����ا يف ����س���دره���ا 

����������ْرِ م��������ك��������ب��������وح��������ة ال���������������������سَّ

ت�سبو وك����م  ال��دن��ي��ا  اإىل  ت���رن���و 

ل������������ل������������ن������������ور، ل�������ل�������ف�������ج�������ِر

❁    ❁    ❁

ي��������ام اإظ�����لال اأَْل������َق������ْت ع���ل���ى االأ

ح��������ت��������ى ب���������������دت ������������س�����������ودا..

ب��ل��ب��اال ال�������س���در  واأي���ق���ظ���ت يف 

ق��������������د ك������������������ان م���������������������������ووؤودا

❁    ❁    ❁
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اأن�����ف�����ا������س�����ه�����ا اله������ب������ة جت�����ري

ت�����������ل�����������ف�����������ُح اأو�����������������س����������������ايل

ه����ّب����ت ع���ل���ى وج����ه����ي ك���اجل���ِم���ر

آم�����������������������������ايل ي������������������ح������������������رق ا

❁    ❁    ❁

ي����ا وي�����ح ه�����ذا ال���ع���م���ر ق����د م����ّرا

ح��������ّت��������ى ع������ل������ى ال�������ب�������ي�������داْء

ه����ل ي���رجت���ي م����ن ل��ي��ل��ه ف��ج��را

م������ط������ل������ع������ه ال���������������س�������ح�������راء

❁    ❁    ❁

�����س����ح����راء، ي����ا م�������رع ل���ّذات���ي

ي���������������ا م������������ذب������������ح ال�������ع�������م�������ر

������ك اأّن����ات����ي ب����ات����ت ع���ل���ى اأر�������سِ

)�(
خ������ر�������س������ا م���������ن ال����������ذع����������ر

❁    ❁    ❁

ف�/ ال�سحراء، يف ه������ذه الق�سيدة كانت 

لها عالقة اإثارة وحتري�������س، ومعاي�سة فرتة 

ن ال�ساعر  حياتية مع اجلندي- اأحمد ذلك الأ

رح������ل يف الثالثينيات من مدينة »طرطو�س« 

عل������ى �ساطئ البح������ر املتو�سط حي������ث املياه 

وال�سفوح وذرا اجلبال املكللة باالخ�رصار اإىل 

بلدة »احل�سكة« عا�سمة اجلزيرة ال�سورية.. 

قاطعاً اأط������راف البادية مب�سقة.. ليمكث يف 

املنطقة اخلالي������ة اإاّل من نهر اخلابور الكبري 

ال������ذي مي������رُّ يف البلدة )احل�سك������ة( ولكن يف 

جم������رى منخف�������س ويقطع �سه������وب �سارمة 

�سنين������ة- كانت؛ وليحيا هن������اك مدة �سنتني 

يرا�سل خاللها اجلرائد واملجالت التي كانت 

أو ير�سل �سعره  ت�سدر يف داخ������ل الب������الد.. ا

للن�رص وخا�سة يف جملة »املك�سوف« البريوتية 

امل�سهورة يف ذياك الوقت.. لذا كانت الغربة، 

وعوام������ل ال�سفر يف طلب الرزق والبحث عن 

عمل وظيفي عرب ب������واٍد جافة مل تدركها بعد 

مظاه������ر احل�س������ارة احلديث������ة.. حمر�سان، 

للجن������دي كي يتعامل مع �سحرائه التي راآها 

تن������ام- خالي������ة، مك�سوفة، وه������ي يف غيبوبة 

نادراً ما ت�سحو.. للعابرين واملقيمني.. بينما 

نها مكبوحة  اأحالم �سكانه������ا تكبو، ال ت�سري الأ

نفا�س لثقل اأر�سها، و�رصامة �سهولها.. اإن  االأ

ال�ساعر اأحم������د اجلندي يف �سحرائه هذه.. 

يرغب اأن يج������د ال�سحو والن������ور ثم الفجر 

يامه التعي�سة الت������ي يبحث فيها عن و�سع  الأ

مالئم حلال������ه احلياتية الت������ي �سقي بها يف 

مطل������ع �سبابه من اأجل الو�سول اإىل الهدوء.. 

ث������م اإىل اال�ستق������رار.. كما �س������رنى من �سرية 

حياته التي �ساأوجزها فيما بعد..

اإن ق�سي������دة ال�سح������راء ه������ذه، اأعتربها 

ب������ادرة جتدي������د يف �سعرن������ا العرب������ي خالل 

املرحلة، مرحلة الثالثينيات من هذا القرن، 

دب ال�سوري –بني احلرب������ني العامليتني  ف������االأ

1914- 1939 »اأخ������ذ ينم������و ويتطور، وككل 

حركة جديدة ال بد لها من اأن تاأخذ طريقها 

دبية  مام وجم������اراة املذاهب االأ لل�س������ري اإىل االأ

دبية يف �سورية  اجلديدة- اأخذت احلركة االأ
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لونها اجلديد، وه������ي تختلف كل االختالف 

أننا  عن االجتاه������ات التي �سبق������ت.. �سعرنا ا

دب  اإزاء جي������ل جديد من ال�سب������اب يفهم االأ

مبقايي�س������ه ال�سحيحة؛ مل يعد ه������ّم ال�ساعر 

املحاكاة، بل همه اأن ي�س������ور خلجات نف�سه 

وهج�س������ات قوم������ه، اأن ي�س������دق يف التعبري، 

واأن يعطين������ا �سعراً ميت������از ب�سفاء الديباجة 

ومو�سيقية اللفظ ووحدة الق�سيدة، ي�ساف 

 )2(
اإىل ذلك جمال ال�سورة وعمق الفكرة..«

أنها  واجلديد فيه������ا –اأي يف الق�سيدة- ا

تعطين������ا �س������ورة �سادقة لهواج�������س ال�ساعر 

وخلج������ات نف�سه، مزجها يف �سور �سحرائه، 

فهي الهبة جت������ري لتلفح اأو�ساله باأنفا�سها، 

وقد غمرت وجهه بهبات رياحها و�سمومها.. 

فه������ي كحياته امل�سطرب������ة امل�سطرمة.. ميرُّ 

العمر معه������ا وعليها دون رجاء، وكيف يكون 

الرج������اء اإذا كان مطلعه قاحل �سنني فقري.. 

كمطل������ع ال�سحراء.. �سور رائع������ة التقطتها 

عد�سة ال�ساعر ال�سافي������ة يف انفعاٍل �سادق 

غري مزّيف.. ف������كاأن امل�سور –اإذ ذاك- كان 

يف ح������ال اإبداع واث������ق، يف حال خما�س ي�سري 

غ������ري �سعب، يعاين التجرب������ة ال�سعورية وهو 

متاأك������د من و�سعه مع ال�سحراء التي تعاي�س 

معه������ا ومتثلها حق متثيل.. ولكنه �رصعان ما 

نها كانت م�رصع لّذاته، ومذبح  يهجوه������ا.. الأ

أّناته عل������ى اأر�سها خر�ساء من  عمره فباتت ا

الذعر.. واجلن������دي ال�ساعر خ�سي اأن تكون 

حياته القادمة ك�سحرائه تلك.. فتوّجه اإليها 

به������ذا املوقف ال�سلب������ي، واعتربها بوؤرة ذعر 

أنه يف بداي������ة مناجاته لها كان  وخوف م������ع ا

معها الرفي������ق وال�سدي������ق.. وال�ساعر الذي 

أَ�سجانه وتباريحه، عندما األقت  عك�س عليها ا

أيامه ظالالً من جوها الكابي، فاأيقظت  على ا

يف اأعماق������ه بلباالً وهموم������اً كانت خمباأة يف 

النف�س.. ومل ال واأحم������د اجلندي ترك بلدته 

»�سلمية« ليج������وب املدن والق������رى والبوادي 

وال�سه������ول، لعلّه يجد غايته يف احلياة، حياة 

البحث عن العي�������س بكرامة من خالل عرق 

اجلبني، وك������د اجل�سم، وعمل الي������د، غايته 

ن�سان الكادح  التي وجد من اأجله������ا، غاية االإ

لي�س اإاّل..

ه������ذا ويف ق�سي������دة/ احل������ب النائ������م.. 

تطالع������ك احلداثة يف ال�سع������ر ال�سوري واإن 

يكن ال�سعراء على اختالف نحلهم وثقافاتهم 

أو تاأثروا  وتنوع املدار�������س التي نهلوا منه������ا ا

بها ق������د تبّنوا –كل ح�س������ب ميوله- اجلديد 

من النظ������م بحج������ة الّتطور ورف������ع م�ستوى 

ال�سع������ر ق������در امل�ستط������اع- ه������ذه احلداثة 

أو  أو ال�سكل، ا لف������اظ ا لي�ست يف التالعب باالأ

�سلوب.. واإمنا احلداث������ة يف التناول.. يف  االأ

البوؤرة ال�سوئية التي من خاللها راأى احلّب 

نائماً.. ولكن م������اذا نفيد من احلب اإذا كان 

نائماً بالفعل.. بيد اأن ثمة رمزّية �سفافة تربز 

غفاءة  لتوؤكد اأن من اأعذب ما يُ�رِصُّ احلب، االإ
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ن احل�سن املتعب بقالئد اجلمال  الك�سلى.. الأ

كثرياً ما ترهقه احلال فيب������دو ناع�ساً رخّياً 

واأعذب ما يف احلبي������ب عند الرومان�سيني/ 

دالله، مي�سه، قّده، �س������وء القمر املطل على 

رفرف������ة اأجفانه يف اليقظات، بعك�س جماعة 

الواقعي������ة/ فاإنهم يج������دون يف احلب، عامل 

ه والتوّلْه..  اجلد والتعاطف خ������ارج دائرة االآ

ن�ساين  ألي�ست احلي������اة بجوها العام االإ ولكن ا

ن�س������ان ليحت�سن غريه  عاطفي������ة ت�سعُّ من االإ

بحّنو ووفاء �سمن بوتقة التاأثري..؟!

واحلب النائم/ ق�سيدة ممو�سقة وُمناجاة 

�رصاقات  حتمل الروح اإىل ذرا الت�سابيح يف االإ

البكر الرافلة على العامل: اإنها النداء الهادئ 

لوم�س������ات ال�رصاب احلزي������ن يف روؤى �ساعر 

غمره الزم������ن الكدر يف �سخ������ب احلادثات 

اليومية التي عانى منها ماعاناه:

ن���������س����وٍة يف  ل����ن����غ����ف����و  ت������ع������ايل 

ت�����ع�����ّط�����ُر ب�������احل�������ّب اأي�����ام�����ن�����ا

ي�����غ�����ّرده�����ا ال����ل����ي����ل اأن�����������س�����ودة

ت�����������روح ت�����ه�����ده�����د اأح�����لم�����ن�����ا

ت���ع���ايل ف��ق��د ع����اد ب����رد ال�����س��ت��اء

خم���دع���ه اإىل  اخل�����ي�����ال  واآب 

الهوى ذك��رى  الفجر  م��ع  وهبت 

حت�����وم وت���ب���ك���ي ع���ل���ى م�����رع��ه

ه�����وًى يف دم����ي ب��ع�����ش اأن��ف��ا���س��ه

امل���وج���ُع ج���رح���ه  خ���اط���ري  ويف 

������ُه وح�����������ول �����س����ب����اب����ي اأغ������ان������يَّ

�����س����ل����ع مت�����ي�����ُد ب����اآه����ات����ه����ا االأَ

��َخ��ِب احل��ادث��ات ه��وي��ت��ك يف ���سَ

ك��������در االأ ال�����زم�����ن  غ����م����رة  ويَف 

ف��ك��ن��ت ب��ق��ل��ب��ي خ���ف���ق احل���ي���اة

ع���������ر وحل����ن����ًا ي��ع��ي�����ش م����ع االأَ

ال���ب���ي���د م�����س��ف��وح��ة راأي����ت����ك يف 

ع��ل��ى ن�����س��م��ات ال�������س���اح ال���ن���دْي

اأح���������شُّ ب���روح���ي ع��ب��ق ال���رج���اء

امل�����س��ه��ِد ف���ك���ري  يف  حل�����ِت  اإذا 

وج���دت���ِك يف خ��ل��ج��ات ال���ّرم���ال

الهائجة ���س��ح��رائ��ي  ���س��ط  ع��ل��ى 

ويف وم�����س��ات ال�������راب احل��زي��ِن

امل���ائ���ج���ة ال���������روؤى  ن��������زوات  ويف 

ت���رمت���ي ق�����ب�����ل�����ٍة..  اإىل  اأح����������نُّ 

ع��ل��ى اخل����درِّ م���ْن ث���غ���رِك احل���امِل

واأ�����س����ت����اق ف���ج���ر ال����ه����وى اإن���ن���ي 

اأخ����و ال��ل��ي��ل يف امل��ه��م��ه ال��ق��امت

يديك عليها  �سمّي  ال���روح  ل��ك 

ال��ن��اع��م ف����روح����ي يف �����س����درك 

لديك حتيا  احل�����ش  م�سع�سعة 

)3(
ل��ت�����س��ك��ر م���ن ح���ّب���ك ال���ن���ائ���م

�سياء –يف راأيي- يف�رص  اإن الدخول يف االأ

بداع ب������كل ما له من درج������ات، اإنه يفّجر  االإ

يف اجلماد احلركة- احلي������اة.. والولوج اإىل 

مر الهنّي  ع������امل املو�سوع/ ال�سيء، لي�������س باالأ

ال�سهل.. جت������د -مثاًل، ال ح�������رصاً- �ساعراً 

ترتكك ق�سيدته عائماً على ال�ّسطح ال تعرف 

أي������ن �ستف�سي ب������ك اأمواجه������ا امل�سطربة..  ا
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طافياً، تفت�س لك عن غ�سن باهت لتتم�ّسك 

به خوفاً من ال�سياع.

وجتد �ساع������راً اآخر ينقلك من اأول �سطر 

�سعري اإىل فردو�س من اللذة احل�سية واملتعة 

الفكري������ة، ويدخ������ل ب������ك اإىل ع������امل م�سحوٍن 

بالراح������ة وال�سعادة، غري������ق بال�سوء واللون 

واملعاين..! اأي كاأّنه �سن������ع لك بَيئة، م�سكناً، 

حديق������ة، مكاناً.. وبالت������ايل/ اأوجد لك دنيا 

م������ن الهناءة تعي�������س فيها هنيه������ات عذبة.. 

ول ملاذا اأخف������ق، ومع هذا  بف������رح كث������ري.. االأ

أبدع؟  تناديه بلق������ب �ساعر.. والثاين، مل������اذا ا

أي�س������اً.. ولكن  ونطل������ق عليه ا�س������م ال�ساعر ا

�ستان ما بني االثنني �ستان.. فالق�سيدة التي 

ت بنا لل�ساعر اأحم������د اجلندي- ق�سيدة  مرَّ

لها وزنها املوؤك������د وقيمتها العالية يف ال�سعر 

احلدي������ث.. اإن اجلندي ب�/احلب النائم نهج 

عل������ى طريقة الرمزي������ني العامليني، فقد كان 

متاأثراً –على ما يب������دو- باملدر�سة الرمزية، 

الغربية، ثم بالرمزية العربية التي نادت بها 

أ�سها ال�ساعر  لبنان )جماعة القل������م( وعلى را

أنني –يف  املرح������وم/ �س������الح لبك������ي.. م������ع ا

اخلم�سينيات وبعد اأن �سببُت مع جيلي وقوي 

�ستاذ اأحمد اجلندي يندد  عودنا- �سمعت االأ

بالرمز والرمزيني، وال تعجبه املذاهب التي 

نه يهوى الو�سوح،  من هذه ال�ساكلة ذل������ك الأ

وهو م������ن جماعة التقليديني/ ح�سب التعبري 

ال������دارج لكل عم������ل �سعري م������وزون يف هذه 

يام- اأقول ق�سيدة احلب النائم للجندي،  االأ

أً لدرا�سة ال�سعر الرمزي  ميكن اتخاذها مبدا

دبية فيما  عمال االأ الذي طغى عل������ى اأكرث االأ

بعد الفرتة اإياه������ا وخا�سة يف اخلم�سينيات، 

أف������كار جيل اخلم�سينيات  أ�سعار وا وال ت������زال ا

أذيالها حتى على جيل ال�سبعينيات،  ت�سحب ا

خ������ري مت������ادى ب�������/ الدهلزة  اإاّل اأن ه������ذا االأ

والتعتيم بحجة التجديد، كما غاىل يف ر�سد 

أنه يعي�س  الفقر و)التَّْعتري(❁❁ على الرغم من ا

بناء جيل اجلندي –اأو جيلي  ب������رتٍف مل يكن الأ

اخللف- الو�سط-

اأحمد اجلندي يف بدايات حياته العملية 

كان يتنقل، ولكن هذه التنقالت اأجنبت �سعراً 

غنية )قرية احلب(  جيداً وجديداً.. وهذه االأ

أو كان  موؤ�������رص �سادق للحال التي و�سل اإليها ا

عليها ال�ساعر:

حلم واحلّب       يا زهرة الوادي يا قرية االأ

ماذا جرى للواله ال�سّب     يف فجرك النادي

قلبي، لقد نال الهوى قلبي   والدهر ال يغفر ذنبي

        يا قرية احلب

هل تذكرين هناك اأحلمي   يف ظّل اأ�سجارك..

قدامي   يلهو باأزهارك هل ت�سمعني �سدًى الأ

اأيام لهوي، ويح اأيامي    ال تنكري دمعي واآالمي

        يا قرية احلب

❁    ❁    ❁

نامي على الوادي فقد جّفا   دمعي بعينيا..

و�ساحكي الفجر اإذا رّفا      عليك عطريا
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واأبكي، فهذا القلب قد اأ�سفى عمرًا كمثل 

الدمع اأو اأ�سفى..

        يا قرية احلب

❁    ❁    ❁

ال ترتكي ذكرى الهوى اإين  اأخ�سى على الذكرى

يف جوها نفح من احلزن     يوحي يل ال�سعرا

وقّربي حلم ال�سبا مّني    الهو به يف ظلمة 

ال�سجن

        يا قرية احلب

❁    ❁    ❁

وقرية احلب هذه- هي احل�سكة الغافية 

على �ساطئ نهر اخلابور يف اجلزيرة ال�سورية، 

كانت البلدة موئاًل للمبعدين.. وهذه الغنائية 

املمزوج������ة بدم القلب املذب������وح.. كان غناها 

ال�ساعر اأحمد اجلندي على �سفاف اخلابور 

نهر احلب واللق������اءات ال�سغبة عام 1937.. 

وال اأدري مل غرّي ال�ساع������ر �سمته هذا، �سمت 

الق�سيدة الرمزي������ة– الغنائية- التي مت�ّس- 

عن������د قراءتها- �سغاف القلوب املتفتحة على 

أبعادها الكابية  اآفاق احلياة العميقة، ب������كل ا

وامل�رصق������ة على ال�س������واء.. مِلَ غ������ري اجتاهه؟ 

واأخذ مبنهج الق�سيدة الطويلة ذات القافية 

املوّح������دة، بع������د عودته اإىل امل������دن الداخلية 

من البالد.. وا�ستق������راره يف مدينة النواعري 

–حماه- مدة اثنتي ع�������رص �سنة.. ولنت�ساءل، 
هل تطور ال�ساعر و�سعره..؟ لرنى:

يف حم������اه- حي������ث الد�ساك������ر الوارف������ة، 

والريا�������س املت�سابكة، ونهر العا�سي اجلميل 

والع������ذب والنواعري املت�سّوف������ة تدور وتدور 

أن�س������ودة الزمن –م������ع الزمن-  وه������ي تغّني ا

جن������د اأحمد اجلندي ال يك������فُّ عن ال�سكوى 

وندب الزمن، يناجي احلرمان ويت�سارع مع 

احلي������اة.. ولكنه ي�س������ل اإىل اأن الزمن يقلب 

ذكياء،  ظهر املج������ن للنابغ������ني املجّدي������ن االأ

غبياء.. وهذه  بينم������ا يُكافئ املتخاذل������ني واالأ

ق�سيدة )حرم������ان( تف�رص نف�سه������ا.. والغاية 

التي كتبت من اأجله������ا؛ اأ�سعها اأمام القارئ 

أين  احلبيب ليحكم على ه������ذا ال�سعر، واإىل ا

تطور.. وهل حقق م������ا رمى اإليه يف البداية 

أنه عاد  أم ا أثناء اجتيازه املرحلة ا من احلداثة ا

اإىل �سالف العهد..؟؟

ع من احلياة ب�سيء مل اأمتَّ

)4(
فلم اخلوف من فراق احلياة

جئت دنياي عابرًا، ولقد ع�سُت حزينًا اأجود بالعربات

اأج�������د ال����ل����ذة ال�������س���ه���ي���ة ت��ل��ق��ى

ب���ي���د ال���ن���ا����ش ح���ل���وة ال���ث���م���رات

ع��ن��ه��ا اأب����ح����ث  اأزال  م����ا  واأن��������ا 

يف ����راب م��ن ���س��ال��ف ال��ذك��ري��ات

واأج������و�������ش اجل����ن����ان م��ن��ق��ب�����ش

اللفتات م��ن��ه��وم��ة  ب��ع��نٍي  ال��ك��ف 

حظ نف�سي منها ا�ستياق وحظ النا�ش،

غ�������ري م������ا مي�������لأ ال�������س���ه���وات

منه اجلهل  ينهب  احل�سن  واأرى 

ف����ت����زول اب���ت�������س���ام���ات���ي واأن����ات����ي
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اأ����س���ت���ه���ي���ه ف�����ل اأف���������وز ب��و���س��ل

ال���ف���وات ب���ع���د  ال�����ن�����وال  واأروم 

❁    ❁    ❁

ذه����ب ال��ن��ا���ش ب��احل��ي��اة وع��دن��ا

ب����ن���������س����ي����ٍد م�����وق�����ع ال������زف������رات

ن��ن��دب ال�����س��ع��ي وال��ن��ف��و���ش ح��رار

دم��ع اجل��اري��ات ب��االأ ت���روى  لي�ش 

ت��ل��ق ظ���ًل ظليًل مل  ه���ي ح����ّرى 

بالقطرات ت��رو  ومل  وه��ي ظ��م��اأى 

�سعي ال���وج���ود خ��ي��ب��ة  زاده�����ا يف 

يف زم������ان ك���احل���ظ غ����ر م����وات

الكربى باخليبة  ي����ام  االأ جللته 

ه�����ات ف����اأم���������س����ى ي�������س���ي���ق ب�����االآ

ف��وؤاد ل��وال  احل��رم��ان  اأ�سكو  ل�ست 

م����وق����ر ب���ال���ه���م���وم وال����رغ����ب����ات

م�����������اين ع��ل��ي��ه ك���ّل���م���ا م������رت االأ

ال�����س��ب��وات اإىل  ���س��وق��ه  ج�����ددت 

ال ي���ب���ايل م���ن احل����ي����اِة ب�����س��يٍء

غ�����ر ل���ه���و ي���ف���ي�������ش ب���ال���ل���ذات

واأق���م���ن���ا ع���ل���ى ال���ت���ع���ّل���ة ن��رج��و

الوجود من خرات ما يف  بع�ش 

واٍد يف  مي����رح  ال���غ���ب���يَّ  ف���راأي���ن���ا 

م���ن احل����ّظ خم�����س��ب اجل��ن��ب��ات

ر�ش ريب احلزين يعرث يف االأ واالأ

����س���ق���ّي امل����ن����ى ق����ري����ح ال�����س��ك��اة

خ���ي���ااًل اإاّل  راب  االآ ي����ن����ال  ال 

ث���م ي��ر���س��ى م��ن��ه��نَّ ب��احل�����رات

اإاّل مب��وٍت ح���ي���اء  ت�����س��اوى االأ م��ا 

اإمن������ا ال���ن���ا����ش اأخ�������وة ب��امل��م��ات

❁    ❁    ❁

ال تنقْب عن الهناءة يف دنيا هموم تفي�ش 

بالنكباِت

وار�ش! اإن الر�سى عللة قلب، لي�ش يقوى 

على �راع احلياة

❁    ❁    ❁

ولكن، جند اإىل جان������ب هذا )احلرمان( 

�سعراً ندياً.. فقد عرثت على عدد من جملة 

»الدني������ا« الدم�سقية، فاإذا ب������ي اأقراأ ق�سيدة 

حم������د اجلندي ي�سف بها )راق�سة( اأجتزء  الأ

تي: منها االآ

ل����������وان ن����دي����ت ب���ال���ع���ط���ور واالأ

وت�������ه�������ادت ب����ق����ده����ا ال����ف����ت����ان

واأ�������������������س������������������ارت ب������ب�������������س������م������ة ت������وق������ظ 

م�����������������ش ب����ق����ل����ب امل�����ت�����ي�����ّم ال�����ول�����ه�����ان االأ

و�����س����لٌم ف����راح����ة  ����ت،  مت���������سّ اإن 

واأم��������ان ف����رو�����س����ة  ت�����وّل�����ت  اأو 

أفع������ى؟ لقد حرُت  أم تلك ا أنث������ى، ا تل������ك ا

باأمري و�ساق بياين

فاهجر لعمرك  هما..  كلتا  هي 

ع��ن��ده��ا ك���ل ن��ع��م��ة يف اجل��ن��ان

أنن������ي الاأرغب بال�سعر  وعل������ى الرغم من ا

الذي يك�سف عن مع������اين ال�سهوات وخوايف 

هات  أو يتقلّب عل������ى جانبي االآ ال�سباب������ات، ا

بيات التي  أثبت تل������ك االأ والزف������رات فاإنني ا
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مّرت يف و�سف )الراق�سة( مع اأن الق�سيدة 

–بكاملها- تنحدر اإىل هذا النوع من الو�سف، 
ولعلّني ال اأظلم اأحمد اجلندي اإذا قلت باأنه 

–على الرغم من �سكاته وموقفه �سد احلياة 
و�ساع االجتماعي������ة واالقت�سادية  و�س������د االأ

التي مّرت به، فاإنه يتع�سق املجال�س املرتفة، 

ويهوى ال�سهرات ال�ساخب������ة، ويرغب اأو هو 

ن�س والطرب لي�سارك  يبحث ع������ن حلقات االأ

أو يتح������دث..! وبجملة خمت�رصة،  أو ي�ساهد ا ا

اأحمد اجلندي/ الرجل، غري اأحمد اجلندي 

ال�ساعر يف البداي������ات.. ويف راأيي –بعد اأن 

ول- لو ا�ستمر على دربه  ا�ستوعبت �سعره االأ

كم������ا يف مطلع �سبابه ل������كان اليوم من �سيوخ 

ال�سعر احلديث، ومن الرواد.. بال منازع..

قل������ت اإن اأحمد- يرغ������ب بالدوران حول 

م�س������اكل ال�سبابات، والل������ذاذات يف اإنتاجه 

املتو�سط ولعل ق�سي������دة »فل�سفة اللذة« التي 

كان ال�ساع������ر اجلندي يبغي من ورائها و�سع 

قاعدة مل������ا تو�ّسع علي������ه يف مدينة حمافظة 

ك�/حماه.. تعطين������ا الدليل كما ذكرناه ولكن 

ماذا ميكن اأن نفعله حيال خيال �ساعر تفّجر 

حيوية وح�سارة، كي ي�سع للذة فل�سفة:

هاِت كاأ�ش الهوى فقد ظمئ العمُر

وت����اق����ت ن��ف�����س��ي ل��ع��ه��د ال���غ���رام

واأوه��ام خمر  ال�سباب  عهد  ذاك 

ح������لم ودن������ي������ا ت���ف���ي�������ش ب������االأ

يرتك الف�سل بينها تعُب العي�ش

وي���غ���ف���و ع���ل���ى ال����ه����وى ب�����س��لم

ي����ت����م����ّل����ى ح�����ي�����ات�����ه ج�����رع�����ات

م����ن ك����وؤو�����ش ت����رّبج����ت ل��ل��م��دام

ر����ش االأ بها  ال��ف��وؤاد  ي��ع��رُب  ن�سوة 

وي���������ري ع���ل���ى م���ت���ون ال��غ��م��ام

النا�ش ع��ن  ال��وج��ود  ل��ذة  خفيت 

الم االآ ع�����ل�����ى  ع������ّك������ف  ف�����ه�����م 

عقلهم يف احل�سي�ش واللذة الكربى

����س���ي���اء ي��������وؤذي ع���ي���ون ال��ن��ي��ام

وراأي ال���ع���ق���ي���م  امل���ن���ط���ق  ل���ه���ُم 

وه������ام ه���و اإح������دى ع��ج��ائ��ب االأ

يدرون وال  بال�سقاء  يح�ّسون  قد 

احل����م����ام ت�������رب  ال���������س����ق����اء  اأن 

فيحيا احل���ي���اة  امل����رء يف  ي��ق��ت��ل 

يف ع������ذاب م����ن وه���م���ه وظ����لم

م���ر����س���وا ب���اخل���ي���ال ف��ان��ق��ل��ب��ت

����س���ق���ام دن���ي���اه���م ه��ي��ك��ًل م���ن االأ

وي���������رون ال����������دواء وه������و ق���ري���ب

دوام م����ق����رح����ات  ن���ف���و����ش  م�����ن 

ك��ي��ف ي�����س��ت��ع��ج��ُل ال���ع���ذاب ف���وؤاد

ي����رق����ب امل�������وت ب����ني ع�����ام وع����ام

وي��ف��ن��ى احل�������س���اب  ي�����رتك  ال  مل 

ب����ني ح�������شٍّ و����س���ب���ْوة واب��ت�����س��ام

ك��ل��م��ا م�����رت ال�����ل�����ذاذة ن���اداه���ا

م�����������س�����وق�����ًا ل����ف����ت����ن����ٍة وه�����ي�����ام

ده����������ره ل��������ذة ت�����ع�����لُّ ب�����اأخ�����رى

ن�������غ�������ام ون���������س����ي����د م�������ن�������ّوع االأ

ف������رح ب����احل����ي����اة ي���ب�������ر ف��ي��ه��ا

م���ن م���ع���اين اجل���م���ال ك���ل م���رام

❁    ❁    ❁
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ب���ق���اء ي��������ودُّ  ال��������ذي  ذاك  اأن��������ا 

ي����ام م�����س��ت��دمي��ًا ي��ق��وى ع��ل��ى االأ

وح���ي���اة ت��ط��ول ف��ي��ه��ا ال���ل���ذاذات

وت��ن�����س��بُّ ك��ال��غ��ي��وث ال��ه��وام��ي

ي����ت����ع����ّرى ل���ه���ا ال������ف������وؤاد خ��ل��ي��ًا

م������ن ه�����م�����وم رت����ي����ب����ٍة ون����ظ����ام

ال���وج���ود بنف�ٍش اأع��ل��و ع��ل��ى  اأن���ا 

ق����������زام ت����ت����ع����اىل ع�����ن ع�������امل االأ

ال�������س���م���اء وال���ن���ا����ش ع���ائ�������ش يف 

ق��ت��ام ت��ه��بُّ حت���ت  ذرات خ��ف��اف 

دنياي ل��ذاذة  وا�سقني  فا�سقني، 

ن��������ام والت�������س���ت���م���ع ل���ن�������س���ح االأ

�سك يف  ت���غ���رق  ال��ك��ائ��ن��ات  ودع 

ح����ك����ام م����ن ال���ع���ق���ل م���وه���ن االإ

كل ما يف ال��وج��ود غر ال��ل��ذاذات

)�(
ه������راء م����ن م��ن��ط��ق وك���������لم..

بق������ي –علين������ا- اأن نتع������ّرف عل������ى هذا 

حم������د- ال������ذي هو الي������وم، م������لء ال�سمع  االأ

والب�رص يف مدينة دم�سق العا�سمة، وظريفها 

اجلّوال؟! فقد ولد ع������ام 1910 –يف اأواخر 

ع������ام الثل������ج الكب������ري ال������ذي اجت������اح البالد 

ال�سورية- يف بل������دة )�سلمية( التي ت�سكل مع 

مدينتي/ حم�س-وحماه، مثلثاً خ�سيباً، ويف 

عام������ه اخلام�س نفي وال������ده اإىل تركيا/ عام 

1916 ث������م عاد منها ع������ام 1918 قبل انتهاء 

احلرب العاملية.. تلقى درا�سته االبتدائية يف 

مدر�سة/ �سلمي������ة ثم انتقل منها اإىل املدر�سة 

الزراعية عام 1923 يف البلدة نف�سها، حيث 

بقي فيها اإىل العام 1927 حني نال �سهادتها، 

ومنها انتقل اإىل مدينة /حم�س، فمكث فيها 

ثالث �سن������وات يف ثالث مدار�������س نال منها 

وىل، ويف ال�سنة  1930 �سهادة البكالوري������ا االأ

التالية نزل اإىل مدين������ة دم�سق، وانت�سب اإىل 

مكتب عنرب )التجهيز( فنال �سهادة الدرا�سة 

الثانوية/ البكالوريا- فل�سفة، بعدها التحق 

مبعهد احلقوق ودر�س �سنة واحدة..

دب العربي  أ االأ خالل هذه الف������رتة ق������را

وحف������ظ الكثري م������ن ال�سعر، واأخ������ذ ينظم.. 

نه –كم������ا قال يل-  وجد اأن لغته اأ�سبحت  الأ

ح�سنة.. ميكن������ه كتابة ال�سع������ر دون خطاأ.. 

أث������ر بها يف  أّث������رت عليه وتا �سي������اء التي ا واالأ

بدايات حياته الفتية، ال�سعرية، اأوالً، البيت، 

أدبي������ة متوارثة، القراآن  فق������د وجد فيه كتباً ا

الكرمي، نهج البالغة، وجمموع �سعري ي�سمى 

زهار« واملعلقات امل�رصوحة مل�سطفى  »نفح االأ

الغاليني..

كانت ذاكرة اجلندي/ ال�ساب، ح�سا�سة، 

ذن..  حتفظ كل ما تقع عليه العني وت�سمعه االأ

وثانياً رفاق الدرا�سة واملدر�سة، ففي املدر�سة 

الزراعي������ة يف �سلمية رافق و�سادق- املرحوم 

عبد احلكيم امللوحي، فحفظ منه كل ما كان 

يحفظ������ه من �سعر  منتخ������ب ممتاز، وخا�سة 

من الع�������رص العبا�س������ي والع�������رص احلديث، 

اأحمد �سوقي، فقد دّله امللوحي على قراءات 
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كثرية للكّت������اب امل�رصيني النا�سئني يومئٍذ من 

مثل/ الدكتور- طه ح�سني، وهيكل، وعبا�س 

حممود العقاد، واإبراهيم عبد القادر املازين، 

كما قراأ جربان خليل جربان ون�سيب عري�سة 

وميخائيل نعيمة، وبقية املهجريني.. وثالثاً، 

دبية يف مدينة/ حم�س،  فقد تاأثر باحلياة االأ

�ستاذ رفيق  ول: ال�ساع������ر االأ وكان املوؤث������ر االأ

بر�س، حمي الدين الدروي�س،  فاخوري، علي االأ

أدباء موهوبني،  ر�س������ا �سايف.. هوؤالء كان������وا ا

أف������ادوا من البيئة احلم�سية  حفظوا كثرياً وا

دبية كما ا�ستفاد اأحمد اجلندي منهم.. االأ

أيام الت�رصد عند  يف العام 1933 -بداأت ا

اأحمد- فقد ترك اجلامع������ة، ليعمل مدر�ساً 

ب�سيط������اً يف حم�س، براتب ال يذكر ل�ساآلته، 

وانتهت ال�سن������ة فلم يجد عماًل.. فذهب اإىل 

أ�سه جمرباً، حيث  �سلمي������ة، بلدته وم�سق������ط را

كان الفقر والقحط يغم������ران البلدة، ووجد 

اأهله وقد تركوا البل������دة اإىل قرية موؤلفة من 

غرفة واحدة ه������و بيتهم/ يف ال�سبيل، ولكنه 

�رصعان ما ترك هذه ال�سكنى كي يطّوف على 

رفاقه املعلّمني الذين عينوا يف قرى حم�س 

–حماة- �سلمي������ة، يعي�س عند هذا وذاك اإىل 
اأن جاءت �سنة 1935 فقبل معلماً يف مدر�سة 

رثوذك�س يف حم�������س، وهي مدر�سته التي  االأ

تخ������ّرج منها وفيه������ا عرف ك�ساع������ر �ساب.. 

وم������ن حم�س ينتق������ل اإىل/ طرطو�س مدر�ساً 

يف )الالييك( حي������ث ا�ستفاد من اآداب اللغة 

�سات������ذة الفرن�سيني  الفرن�سي������ة مل�ساحبته االأ

دباء من اأمثال  يومئٍذ- والع������رب وع�رصته لالأ

/زاهي عرنوق، وعبد اهلل العبد اهلل، وندمي 

حمّمد، وكان )بدوي اجلب������ل( �سيخ ال�سعراء 

أبن������اء تلك املنطقة، وقد تاأثر  واملوؤثر يف كّل ا

أث������رياً كبرياً.. وم������ن طرطو�س-  ب������ه اأحمد تا

خرية ميكث  اإىل احل�سك������ة.. فف������ي ه������ذه االأ

اأحمد اجلندي م������دة �سنتني يرا�سل املجالت 

وال�سحف، وين�رص �سعره يف جملة )املك�سوف( 

أدبية، وعرف  يف بريوت ف�سارت له �سه������رة ا

دبي������ة ال�سوري������ة واللبنانية  و�س������اط االأ يف االأ

واملهجري������ة.. وما اإن انتهت م������دة  ال�سنتني 

يف احل�سك������ة حتى يجري نقل������ه اإىل مدينة/ 

حماه لي�ستقر فيها اثن������ي ع�رص عاماً �سادق 

دباء م������ن اأمثال/ �ساع������ر العا�سي  فيه������ا االأ

ب������در الدي������ن احلام������د- والدكت������ور ال�ساعر 

وجي������ه البارودي، وكالهما �ساعر جميد، كما 

أدباء  اأخذ يلتقي دائماً م������ع رفاقه القدامى ا

حم�������س.. ويف العام 1951 نق������ل اإىل مدينة 

دم�سق/ العا�سم������ة- رئي�ساً لديوان حمافظة 

ل������واء دم�س������ق )ال�سواحي( وفيه������ا اكت�سف 

�سعره- كما حدثن������ي بالذات- اأخذ ين�رص يف 

جملة )القيثارة( الت������ي �سدرت يف الالذقية، 

وجملة »العربي« يف الكويت وجمالت وجرائد 

ذاعة والتلفزيون  دم�سق، كما اأخذ يذيع يف االإ

�سع������راً ون������رثاً.. ويف الع������ام 1960، نقل اإىل 

)جممع اللغة العربية( وفيه انتقل اإىل مرحلة 
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الدرا�سة والتحقيق، فحقق حوايل ع�رصة كتب 

ون�رص كتاباً »�سع������راء �سوريا« كما ن�رص ق�سته 

ال�سعري������ة عن حياة املتنب������ي.. وبعدئٍذ اأحيل 

اإىل املعا�س )التقاعد( يف نهاية عام 1971.

�ستاذ  ديب املحقق االأ هذا هو ال�ساعر االأ

أربكني اإنتاجه ال�سعري  اأحمد اجلندي الذي ا

القلي������ل، واملج������دد، يف اجلي������ل ال�سلف، اأما 

كتاباته النرثي������ة من نقٍد ودرا�سات وخواطر، 

فهي كث������رية وكثرية جداً ي�سي������ق املجال عن 

ذكرها.

حد 1990/7/8  تويف يف دم�سق ي������وم االأ

أ�س������ه »�سلميه«  ونق������ل جثمان������ه اإىل م�سقط را

ي������وم 1990/7/9 ودف������ن يف مق������ربة احلارة 

ال�رصقية.

من الكتب املطبوعة له:

- �سعراء من �سوريا.

- ق�سة املتنبي- �سعر.

- بدوي اجلبل.

- �سعد اهلل اجلابري- عن دار طال�س.

- مقدم������ة /رباعيات اخلي������ام لل�ساعر: 

اأحمد ال�سايف النجفي/ عن دار طال�س.

¥µ

الهوام�ش

واين، ورمبا جاءت اللفظة من  ❁  »كْتبّيللة« لفظة تطلق يف بالد ال�سللام على جتويف يرتك يف حائط الغرفة لتو�سللع فيلله الأ

»املكتبة« يف املنزل.

❁❁  »التعتري« من َعرَتَ اأي ال�سيِّئ احلظ.

جملة اأ�سداء- دم�سق- العدد 18- اخلمي�س 10 اأيار 1945.  -1

دب العربي املعا�سر يف �سورية« ل�سامي الكيايل- دار املعارف مب�سر. من كتاب »الأ  -2

جملة الدنيا- دم�سق- العدد الرابع- 9 ني�سان 1945/ عبد الغني العطري.  -3

4-  جملة الدنيا- دم�سق- العدد87- 6 اآب 1948.

جملة ال�سباح- دم�سق- العدد 81- 23 اآب 1943/ عبد الغني العطري.  -5

جملة »البيان« الكويت- العدد 139- اأكتوبر 1977- اأحمد اجلندي �ساعراً.  -6

املراجع
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أولئك الذين يبذرون البذور، وينتظرون �رشوقها  ت�شطع �شم�س احلياة على ا

خرون، وتغتني بها  ك������ي تينع تلك الب������ذور فيغتني بها الزارع، ويغتني به������ا الآ

أي�شاً.  احلياة ا

كث������رون مي�شون حياته������م دون اأن يبذروا بذرة واح������دة، ودون اأن ت�شطع 

عليه������م �شم�س احلياة، اإنهم يعي�شون يف ظالم اأبدي، مل ت�رشق على ظلمتهم اأي 

�شم�س.

باحث واأديب �صوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁❁

ò

اإ�شـــــــراقة �شــــم�س احلـــــــياة

عبد الباقي يو�سف

❁
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�رشاق  احلياة ه������ي اإح�سا�س داخل������ي بالإ

والط������رب يعبق على النفو�س جميعاً، بيد اأن 

ح�سا�س يختلف من  آلية ال�ستقبال له������ذا الإ ا

تركيب������ة اإن�سانية اإىل غريه������ا، وهذا يتداخل 

مبفهوم احلياة الغني لدى �رشائح النا�س.

ر�س  م������ا يهم اأن اأي اإن�سان على �سطح الأ

ميكن له اأن يعي�س دفء احلياة النف�سية حتى 

لو كان يف خيمة �سغ������رية يف عمق �سحراء، 

ميكن ل������ه اأن ي�ستمتع ب�������رشوق ال�سم�س على 

حياته كل �سباح. 

ال�سم�س هن������ا تكون ملن يهي������ئ م�ساعره 

ل�ستقباله������ا، وي�ستمت������ع بلحظاتها الذهبية، 

وعندئ������ذ ميكنه اأن ي�رشق على احلياة ويقدم 

عمال جمديا فيها. 

ن�سان اأن يفعل �سيئاً جمدياً  لي�س بو�سع الإ

ن  دون اأن ت�������رشق ال�سم�������س عل������ى حياته، لأ

ال�سم�س هن������ا حتمل معها دفق������ات احلياة، 

ودفق������ات احليوية التي ه������ي مبثابة النب�س 

لفوؤاد احلياة. 

قوة احلياة 

كل اإن�سان يوؤت������ى احلياة بقوة، لكن عليه 

اأن يغتن������م هذه الق������وة، وي�سعى كي يفعل من 

خاللها �سيئاً تك������ون مبقام قوة هذه احلياة، 

أولئك ال�سعفاء  ن احلياة تنطفئ يف نفو�س ا لأ

الذين يركنون اإىل روح الوهن. 

ي �سخ�س يف العامل اأن يهتف: ميكن لأ

ن اأمار�س احلياة بكل حلظاتها، ال  أنا االآ ا

اأترك حلظة واحدة تفوتني دون اأن اأعي�سها، 

وه������ذا التخّف������ف من كافة القي������ود مينحني 

عمق باالنطالق يف �سحراء احلياة  ال�سعور االأ

ال�سا�سع������ة، والتحليق يف ف�ساءاتها الرحيبة. 

ن حر بكل م������ا اأملك من مدركات، يا  أن������ا االآ ا

للحرية اإنها اأثمن م������ن املاء والهواء ورغيف 

أ�ستطيع اأن اأعي�س باحلرية وحدها،  اخلبز، ا

يا للحرية البهية، �سباحاً �ساأفطر ك�رصة حرية 

ولن اأجوع، احلرية تعلمني اأكرث مما يعلمني 

أفه������م يف حلظات احلري������ة هذه اأن  القيد، ا

أردنا لي�س  احلرية ال تفت�س عن اأحد، اإننا اإذا ا

أي�ساً، احلرية  فقط ن�سعى اإليها، بل ن�سنعها ا

تبق������ى كال�سم�س قد تغرب لكنها ما تلبث اأن 

أ�سعتها.  ن�سان بكل ا ت�رصق على ظالم االإ

عندم������ا اأعج������ز ع������ن ممار�س������ة احلرية 

الفعلية، ميك������ن اأن اأمار�س احلرية الفكرية، 

وىل ملمار�سة  �سارة االأ واحلرية الفكرية هي االإ

احلرية العملية. 

عليك اأن جترب، التجربة الذاتية تعلّمك 

ألي�ست كل هذه  أك������رث من ق������راءات الع������امل.. ا ا

القراءات هي نتيجة جتارب مبدعيها.

حت������ى ت�ستطي������ع اأن تتح�س�������س احلري������ة 

وتتحدث عنه������ا ب�سواب،عليك اأن تكون قد 

غرت يف ظلماته������ا، و�سطعت عليك �سم�سها 

عندئذ مبقدورك احلديث عن ظلمة احلرية 
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وعن �سم�سها، مبق������دورك ا�ستيعابها ب�سورة 

اأبهى.

أ�سياء كثرية عليك اأن تقوم بها.. كل  ثمة ا

ن�سان يتالءم مع التغيري ويخ�سع  �سيء يتغري االإ

له.. حتى ال يبقى باهت������اً مماًل..يوجه هذا 

التغي������ري حتى ال يكون ميتاً.. واأنت ع�ست كل 

حلظ������ة.. كل �ساعة.. مل يُفتْ������َك يوم واحد مل 

تع�سه.. كانت �سنوات عمرك حافلة.

ا�ستمع������ت اإىل جمموع������ة مذهل������ة م������ن 

غني������ات.. �ساه������دت اأحالم������اً لي�س بو�سع  االأ

ذاكرتك حفظها.. قراأت.. ا�ستمعت اإىل اآالف 

الف  نباء.. �ساه������دت ع�رصات االآ ن�������رصات االأ

�سخا�س..  من الوجوه.. حتدثت مع اآالف االأ

م�سيت مئات الكيلو مرتات على قدميك.. مل 

متر ال�سنوات هباًء.. كم مرة غ�سلت وجهك.. 

حلق������ت ذقن������ك.. ارتديت ثياب������ك.. اأكلت.. 

جعت.. �سبعت.. �سحكت.. بكيت.. كم مرة.. 

ومرة.. ومرة.. اأح�س�ست بدفء العي�س واأنت 

ت�رص على احلياة.. ال تدع وال حلظة واحدة 

تهرب.. تت�سبث ب�سعرها.. وال ترتكها اإاّل بعد 

اأن تعت�رصها.. وال تتخل�س ال�ساعة منك اإال 

نفا�س.. الوقت  منهك������ة جائعة، متقطع������ة االأ

فيك يح������ركك وحتركه.. هذا ه������و الوقت، 

وهذا هو املكان.

أن������ت تك������رب وم������ا اأجم������ل اأن تكرب..  وهاا

لكل �سن������ة تفكريها وم�ساعره������ا ومفهومك 

جتاهها.

 كل �سنة تاأتي اأن�سج من غريها.

انظر خلف������ك.. �سرتى �سفحات املا�سي. 

تذكر باأن علي������ك اأن تولد مع والدة كل يوم، 

مثلما تولد الدقيقة من موت الثانية.. وتولد 

ال�ساعة من موت الدقيقة.. ويولد اليوم من 

م������وت ال�ساعة.. وتول������د ال�سنة اجلديدة من 

موت /8760/�ساعة.

غنى احلياة 

خر ميك������ن ل�سخ�س اأن  وم������ن الطرف االآ

أي������ت اخلال�س يف جتريب  يق������ول يف ذاته: را

ملذات احلياة وال�سفر واخلطيئة.

أيته يف  أيت������ه يف اتخاذ قرار العزل������ة، را را
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الق������راءة، يف الكتابة يف العمل، ومل اأقدم على 

اتخاذ اأي ق������رار جّدي. خائف من اأن ت�سيع 

حيات������ي مني واأخ�رص كل �سيء.. اأحب احلياة 

ن،، ال �س������يء ي�سحكني،، ال  أتعل������ق بها واالآ وا

�سيء يبكيني، وهذه احلالة تخلق يل هاج�س 

التوت������ر واال�سط������راب. اأعلم م������دى حاجتي 

اال�ستق������رار، وهل هذا بحاج������ة اإىل ثقة، اإىل 

حديث طوي������ل مع الذات.. اأعلم حاجتي اإىل 

حياة هادئة متوا�سعة. 

اأخ������رج �سباح������اً اإىل عمل������ي م������ع اآالف 

العمال.. واأعود يف الظهرية اإىل زوجتي.. اإىل 

آه لو علموا مدى حاجتي اإىل تلك  اأطفايل.. ا

أ�سعر بال�سياع احلقيقي.. ال�سياع  ا الراحة، 

الذي ما بعده �سياع. 

أّتوه نف�سي عن احلقيقة..  لكن اأحاول اأن ا

اأقنعها باأنن������ي مرّفه، اأعي�������س بحرية طليقاً 

كاذي������ب عليها  كالطي������ور، اأحتاي������ل ب������كل االأ

لتن�سجم مع كل املراحل التي ال تعجبني. 

 اأقول: ه������ذه مرحلة ال ب������د منها لتقبل 

خ������رى.. ال حتمل  اأخرى جدي������دة، وتاأتي االأ

الم تُ�ساف اإىل  �سوى اكت�سافات جديدة يف االآ

جملة اآالمي التي اأعانيها.. اأقول مرة اأخرى: 

كت�سف علقم  وهذه مرحلة اأي�ساً ال بد منها الأ

مّر ب������كل التفا�سيل..  احلي������اة وحلوه������ا.. الأ

أت������ي املرحل������ة العظمى بعد ه������ذه.. لكن  �ستا

ال توج������د مرحلة عظمى ويبدو باأنني اأعي�س 

فق������ط وكل مرحلة تقذفن������ي اإىل اأخرى، لن 

أمني������ات ومفاجاآت.. ما  اأبحث عن اأحالم وا

ن ال اأخطط ملا  أنني اأعي�������س االآ يهمني ه������و ا

�ساأفعل������ه بعد حلظات �سيك������ون ذلك مباغتاً 

كالقدر.

أبح������ث عن احلب الكبري الذي يحّول  لن ا

ن�سان، وي�سن������ع اإن�ساناً اآخر  جمرى حي������اة االإ

بدالً عن������ه. احلب الذي اأ�سع������ف اأمامه اإىل 

آخ������ر رع�سة وب������ذات اللحظة مي������الأ كياين  ا

أي�س������ا عندما تظهر  بق������وة الع������امل املذهلة.. ا

أة احلقيقية الكربى �ستحمل معها احلب  املرا

احلقيق������ي الكب������ري الذي يرتع�س ل������ه القلب 

وتُ������ذرْف له العين������ان، اإذ كل ما �سادفت من 

أ�سعر  آنيات.. بنات اللحظة.. ا ن�ساء كن ن�ساًء ا

أة التي  بواحدة ظهرت لتختفي.. مل تظهر املرا

تلبث م�رصقة اإىل امل�ساء.. لتعاود ال�رصوق يف 

ال�سباح القادم 

أنا  ن ا أ�سرت�سل يف اأحالمي.. االآ اإىل مت������ى ا

حالم والتاأمل وال�رصود.  هربت من االأ

ال جدوى من حياتك، اإنه فراغ قاتل هذا 

ال������ذي يتلب�س حوا�سك ال �سيء اأمامك عليك 

اأن تك������ون �سجاعاً وت�ست�سل������م للموت، املوت 

أبدية رغم �سوداويته مثل اإبرة التخدير  راحة ا

ترعب عندما تنغ������رز يف اجل�سد لكنها تريح 

كرب الذي ال  مل االأ ح�سا�س باالأ ن�سان م������ن االإ االإ

ميكن له اأن يتحمله فيما بعد: 
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أيه������ا العامل وداعاً لك������م وداعاً يا  وداعاً ا

كتبي ي������ا قيثارتي يا اأ�رصطتي ي������ا م�سجلتي 

الكئيب������ة، وداعاً لقد انته������ى كل �سيء ماتت 

خرية من خطوات  احلياة يفَّ اإنها اخلطوة االأ

الرتدد والياأ�س. 

ال �س������يء يل يف احلياة اأودعه ال اأم ال اأب 

طالق،  ال �سدي������ق ال حبيبة ال �س������يء على االإ

 مل 
َّ
م������ا اأجمل ميتة كهذه لن يبك������ي اأحد علي

أع������د اأحتمل احلياة بلغ ب������ي اجلرح اأق�ساه.  ا

بدية، كل  اأترك احلي������اة واأرحل اإىل ن������ور االأ

ن  �س������يء �ساع يا للخ�س������ارة الفادحة اإنني االآ

أتع�س حلظات احلي������اة، اإنني مقبل على  يف ا

أيام  أ�س������ف على ا اله������وة ال�سحيقة م������ن دون ا

حالم التي مل  اجل������وع احلرمان ال�سن������ك واالأ

مل يف الروح ماتت الرع�سة  تتحقق، مات االأ

خرية من رع�سات احلياة، يف هذه الغرفة  االأ

املغلقة �ساأموت ولن يعرف مبوتي اأحد �ستمر 

ألب������ث يف فر�ستي واإذا ما �سدف  ال�سنوات وا

وحطموا باب������ي �سينقلون ما بقي من بقاياي 

آخ������ر و�سيتحدثون للجميع  اإىل م������كان مظلم ا

خرية البد اأن هذه  عن عزلتي، عن ر�سالتي االأ

خرية اإىل روحي. النهاية، اإنها اإ�سارة اهلل االأ

هذه احلياة التي جئتها عليك اأن تتحمل 

كل �س������يء، ه������ي �سن������وات قليل������ة �ستق�سيها 

و�ستموت، مت بهدوء من دون �سجيج، وبعد 

يومني فقط من موتك �ستكون »ن�سياً من�سياً«. 

خرين كي  لي�س بو�سع������ك اإال اأن تتجن������ب االآ

تعي�س بهدوء وكي ال ت�سطر للكذب والنفاق 

واجل�س������ع واإغراءات اخل������ارج. ميكن لك اأن 

ترتكب اأي خطيئة بح������ق �سخ�س ما عندما 

خرون  تخ������رج، لكن هنا لن يح������دث هذا. االآ

دوماً ياأتون ويجلب������ون ال�رص معهم هنا ميكن 

لك اأن تعي�������س يف عاملك وتفعل ما ت�ساء بني 

هذه اجلدران املغلقة، امل�ساألة تخ�سك فقط، 

اإن اأي خطيئة ترتكبها ال ت�رص اأحداً �ستكون 

�سخ�سية تخ�سك وحدك، لو اأحلقَت ال�رصر 

بنف�سك، اأنت لوحدك �ستدفع الثمن.

وعل������ى الرغ������م م������ن ه������ذا ال ت�رصف يف 

احلماقات لي�س بو�سع������ك اأن حتتفظ ب�سيء 

بد اللحظات هي التي �سرتق�س حولك  اإىل االأ

وهي هاربة لن تتمكن من االحتفاظ بلحظة 

واح������دة حلظت������ني. �ستدفع عم������رك حلظة 

حوال.  بلحظة يف جميع االأ

ال �س������يء لك يف هذه احلي������اة كلها �سوى 

عزلت������ك، حافظ عليها حتى ال تخ�رصها واإن 

خ�رصتها خ�رصت كل ما متلك ولن متلك �سيئاً 

بعدها. 

 هاهو ال�سمت اجلميل يحتفي بح�سورك 

وعند ذاك عندما ت�ست�سلم اإليه �سيخل�س لك 

ول������ن يدعهم يتحدثوا عنك ب�س������وء، �سي�سّهل 

أنبل �سيء يقدمه اإليك  ن�سيانك عليهم وهذا ا
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هذا ال�سديق الويف عندما لن يكون مبقدور 

اأحد اأن يقدم لك �سيئاً. 

ويخاطب نف�س������ه: كن مّتزن������اً.. مبقدور 

قرار واحد اأن يج������ّردك من جذورك.. اأنت 

ارتكب������ت حماقات بحق نف�س������ك لو علم بها 

اأحد ه������وؤالء لتغريت طريقة تعام������ل النا�س 

مع������ك.. لقد كن������ت على خط������اأ، ولكن على 

الرغم م������ن ذلك النار مل ت������اأكل كل �سيء.. مل 

يرها اأحد.. لقد بقيْت م�ستعلة يف داخلك.. 

وق������د تاأتي يوم وت�سعر في������ه بالرباءة.. واأنك 

كنت �سحي������ة.. �سحية احلرية املبكرة وهذه 

هي اإحدى م�س������اوئ احلرية التي مُتنح بغتة 

ل�سخ�س �سغري مراهق دفعة واحدة، احلرية 

الكاملة التي ُمنحْت لك.

يف اأحايني ما.. ميك������ن للحرية اأن تاأخذ 

اأكرث مم������ا تعطي، اأن ته������دم اأكرث مما تبني، 

ميكن لها اأن ت�ستعبد اأكرث مما حترر.. ورغم 

كل اخل�س������ارات الفادحة، فيج������ب اأن تقتنع 

باأنك امل�ستفيد.

أزال �سغرياً.. املدينة تعلمني الكثري..  ما ا

أرباع العمر الذي ع�سته..  واأمامي نحو ثالثة ا

أري������د اأن اأم�س������ي ن�سف العم������ر يف املعرفة  ا

أ�ستطيع اأن اأعي�س دون م�سايقات  وبعد ذلك ا

اإن بق������ي يف العمر، كل خ������ويف ينح�رص على 

أتعلم..  »�سمعتي« لدرجة اتخاذ العزلة.. حتى ا

أنا خائف. قلق عل������ى ا�سمي.. وم�ستقبلي..  ا

أيام  احلياة مل تعلمني ما فيه الكفاية.. ثالثة ا

اأختل������ط فيها بالنا�س بتوا�س������ل اأدرك معنى 

خطاء التي ارتكبتها.. عندما اأجرب العي�س  االأ

خرين من دون  أيام متوا�سلة م������ع االآ ع�������رصة ا

حماقات �ساأقرتب من ثقتي بنف�سي على نحو 

أنا عليه. اأف�سل مما ا

أك������ن اأعلم اأن لكل �سيء مقابل مادي..  مل ا

ن�سان  أيها االإ ن�سان ودمه.. اأجل ا حتى �سقاء االإ

يف حلظات ما.. تتنازل عن قيمتك وتنحدر 

أيها  �سف������ل من الق������ذارة.. يا ا اإىل ال������درك االأ

ن�س������ان الذي ين�سيه املقاب������ل باأنه اإن�سان..  االإ

أكت�سف اأن االقت�ساد هو ال�سيء الوحيد  ن ا االآ

ن�سان.. االقت�ساد  الذي يتمكن من غ������در االإ

ن�سان من  ه������و الذي يتمك������ن من جتري������د االإ

أ�سمى معنى..  ا

ل�سُت بحاجة اإليه.. ال يلزمني.. هذه هي 

احلقيق������ة.. وال اأرغب يف و�سعه يف �سناديق 

ر�س. اأو حتت االأ

اأج������ل ه������ذه اخلرق������ة �ستج������ردك م������ن 

اإن�سانيتك.. �ستن�سيك طفولتك. 

 من يرك�س خلف احلياة ين�سى طفولته.. 

ر�س حتت قدميه..  ين�سى ا�سم������ه.. ين�سى االأ

واأنت ال تريد اأن تن�سى.

ن�سان  االقت�س������اد ال يح������ل اإ�س������كاالت االإ

الكربى.. ال يحل غري حاجات النف�س ال�سغرى 

نية التي ال تنتهي وتكون دوماً مكررة.. ويف  االآ
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كثري من الظروف يخلق اإ�سكاالت اجتماعية 

مربكة.. 

أ بوعي.. وتاأم������ل.. املعرفة  أ.. اق������را اقرا

جتلب ال�سع������ادة جتلب احلظ جتلب احلياة. 

اأحم������ق ذاك الذي يظ������ن اأن �ساحب العقل 

ي�سقى به و�ساحب اجله������ل ينعم بجهله، اإنه 

مفهوم مظلم، اجله������ل يجلب الفاقة والفقر 

اأن تفكر لتخرج من اجلهل خري من اأن تبقى 

جاهاًل ويُ�سداأ عقلك هذا العقل الذي تعقد 

�رصاق الروحي  عليه معجزات امل�ستقبل، واالإ

الذي لن ينبثق اإال من خالله. اأمرا�س العقل 

ف�سائل، واأمرا�س اجلهل رذائل، اأن يوجعك 

راأ�سك من التفكري خ������ري من اأن يوجعك من 

عدم التفكري، ه������ذه عظمة احلياة تُريك كل 

أن������ت تغتنمها، وتعت�رص كل  �سيء، كل �سيء وا

طاق������ة فيها وفيك جتل������ب اكت�ساف جديد مل 

أ�سياء اأخرى  تكن تعلمه، اأجل �س������وف تدرك ا

أك������رث اأهمية، �س������وف تدرك ك������م اأنك ت�رصق  ا

بخطوات������ك واأنت مت�سي حت������ت �سم�س اهلل 

وب������ني كل هوؤالء النا�س، �ست�رصق روحك وهي 

ت�سغي ملو�سيقى احلياة. 

قوة ال�سخ�سية

ثم ي�سي������ف هذا ال�سخ�������س: يف عزلتي 

أكت�سف اأ�رصارها  اأجتنب اإ�سكاالت احلي������اة وا

يف وقت واح������د وال اأ�سدق اأن اأحداً يكت�سف 

خفايا احلياة بقدري يف عزلتي هذه. العزلة 

أنا َمْن  هي احلي������اة احلقيقية الرثية ل�س������ُت ا

يُعاين النق�س، ل�سُت بحاجة اإىل اأحد ال يوجد 

ما يُ�سمى باملجتمع املجتمع هو املجموع الذي 

أن������ا ففرد ل�سُت  أما ا مات م������ن اآالف ال�سنني ا

معنياً باملجتمع املجتمع هو املر�س اإننا اأفراد 

أقب������ل اأن اأكون يف  ول�سن������ا جمموعة اأفراد ال ا

أنا �ساأ�سع املجتمع يف دائرتي  دائرة املجتمع ا

أولئك  اإننا نوا�سل العادات التي كان يقوم بها ا

املوتى حتى ال نن�سلخ عن جلودنا لكننا ل�سنا 

أنني موجود  ن هو ا موتى اأفهم �سيئاً واحداً االآ

 اأن اأكون مبفردي 
َّ
وم�سوؤول عن وجودي علي

 اأو�ساعاً تتناق�س 
َّ
عندما يفر�س اخلارج علي

مع ميويل وطريقتي يف احلياة، واأفهم اأي�ساً 

اأن لبق������اء الفرد مبف������رده »قدا�سة« يف حالة 

�سديدة اخل�سو�سي������ة. حماولة لالقرتاب من 

فكار املغرو�سة يف املخيلة.. عندئذ  اأخطر االأ

ول  فقط.. ي�رصق العق������ل.. ينفتح كاماًل.. الأ

م������رة.. عندما يكون »لوح������ده« واأحرت�س من 

مداهم������ة اأي اأحمق له������ذه احلالة اخلا�سة 

نني يف  أو رف�سه. الأ ملجرد لوي قب�سة الباب ا

تل������ك اللحظات اأكون على ات�س������ال مع اأكرث 

املخلوق������ات الالمرئية »ال مرئي������ة«. ال اأكون 

�ساعة اأعمارهم..  كاأولئك الذين ي�سع������ون الإ

أولئ������ك الذي������ن ال يدع������ون فر�س������ة واحدة  ا

خرين للذهاب اإىل البيوت وطرق  زعاج االآ الإ

اأولئك احلمقى.. الذين  بواب والنوافذ..  االأ
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ي�سلبونن������ا اأعمارنا.. وحياتن������ا.. ال�ساجرون 

من اأعمارهم وحياتهم. يعتقدون اأن الب�رصية 

كله������ا مهي������اأة ال�ستقبالهم حلظ������ة ي�ساوؤون.. 

ويخت������ارون الذي������ن �سيزورونه������م.. ويقولون 

باأ�سوات عالية: غ������داً يوم عطلة.. �سنذهب 

�سباحاً اإىل )�س( وظهراً اإىل )ج..( وع�رصاً اإىل 

)ح..( ونتع�سى يف بيت )خ..( ون�سهر يف بيت 

)�س..( هك������ذا يخططون بع�سوائية ويغتالون 

ألقوا ب�سالم  أنهم ا خرين.. مبجرد ا أوق������ات االآ ا

أو تعارفوا يف �سارع ما..  ملرة واحدة عليهم. ا

اأو يف حافل������ة النقل الداخلي.. اإنهم يهدرون 

اأوقاتهم واأوقات اإخوانه������م.. اإنهم الفا�سلون 

احلقيقيون. اأما بالن�سبة يل.. ميكنني البقاء 

ن�سان.. من هنا  هنا.. وروؤية كل اأ�رصار حياة االإ

اأرى كل اخلفاي������ا من ثقب �سغري يف الذاكرة 

أ�سعر بذرة طماأنينة عندما  الالمتناهية.. وال ا

اأكون هن������ا.. ويكون الب������اب مفتوحاً.. ذاك 

.. واإف�ساد  َّ
الباب الذي يهيئ االقتح������ام علي

كل اكت�سافاتي وحلظات قدا�ستي الرثية التي 

أيامي و�ساعاتي.. وتدر  اعت�رصها من بقايا ا

 باأثمن الكنوز.
َّ
علي

ال�سبيل اإىل معرف������ة العامل يكون عربك.. 

ثرى الت������ي عليك القيام بها، هي  الهجرة االأ

الهجرة اإىل ظلماتك مبركب العزلة.. عندما 

تتع������رف بنف�س������ك، تتعرف بالع������امل.. تتعرف 

ب������اهلل.. ال تدع م������ن يف�س������د رحلتك خالل 

عزلتك الداخلي������ة.. وعندما تعود من رحلة 

خري������ن احلب..  العم������ر الرثية �ستق������دم لالآ

�ستق������دم اإليهم نف�سك.. تهديهم كل ما لديك 

وكذلك �سيكون باإمكانك اأن تراهم اأكرث مما 

أنف�سهم، تخربه������م اأكرث مما هم  هم ي������رون ا

أنف�سهم.  يخربون ا

دوم������اً احلقيق������ة حتمل معه������ا �سيئاً من 

الف�س������اد.. وحده احللم يبق������ى نقياً.. وحده 

�سياء اجلميلة التي ال ميكن  عم������ى يرى االأ االأ

ل������ك اأن تراه������ا بعينيك.. وعندم������ا يقدموا 

�سياء  لعيني������ه الع������الج.. �ستف�س������د تل������ك االأ

�سوات  لوان.. وجت�سع االأ اجلميل������ة وتبهت االأ

ول مرة �سريى الظالم  وعندما يفتح عينيه الأ

احلقيقي الذي مل يره من قبل.. وعندئذ اإما 

اأن يع������ّود عينيه على هذا الظالم ويوهمهما 

أو يفقاأهما يف اأقرب فر�سة ليعود  باأنه نور، ا

بدي.  اإىل نوره االأ

م������رة اأخرى يحتل������ك البوؤ�������س واأي بوؤ�س 

يقتلعك من ج������ذورك ال يخنقك وال يدعك 

تتنف�س. هاهو ال�سقاء يعود على ما يبدو اأنك 

�ستدفع ثمن حلظات اللذة تلك،. 

اأ�سبح������ْت احلي������اة جحيم������اً ال يطاق.. 

فقدُت القدرة على املقاوم������ة.. اأعاين حتى 

من قطرة ماء اأجرعها.. من ك�رصة خبز تاأخذ 

أم������ام فمي.. م������ن خطوة تبدو  �س������كل اأفعى ا

عماق بئر.. من حلظات  مرعبة وتهبط بي الأ
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اال�ستلقاء.. وتكرب معاناتي حلظة بعد حلظة 

وال �سمعة اأمل واحدة يف عامل ظلمات يحيط 

حتمل كل هذا اجلحيم..  أنا الأ بي.. اأي خملوق ا

جل اأي �سيء احتمل.. اإنه �رصاع خميف..  والأ

مهلك.. لكن �ساأكون عنيفاً يف مقاومته.. وكل 

أفعل������ه يف عنفي هو قدرتي  أ�ستطيع اأن ا م������ا ا

على مدى اإقناع نف�س������ي باالن�سجام مع هذا 

اجلحيم وحماولة فعل �سيء من خالله.. هذه 

وىل للتخل�س من وطاأة ثقله  ه������ي خطوتي االأ

على كل حلظات عمري. 

- م������ا تزال تتعلم.. اإن������ك بحاجة اإىل اأن 

تتعلم..

- لكن اأخطائي ال تنتهي.. وهذا يوؤملني

خطاء التي خفتها، بنْت اأركانك لبنة  - االأ

لبنة عندما ال تخط������ئ فاإنك لن ت�سيب، ما 

يفيد اأن تكون قادراً على متييز ال�سواب من 

اخلط������اأ.. وال�رص.. كل ال�������رص اأن تفقد نظرة 

التمييز.. اأن ي�ستويل اخلطاأ على مفهومك. 

أن������ت ل�سَت ُمَطالَباً من اأي جهة كي تكون  ا

بال خطيئة.. ولكنك تتعلم من تلك اخلطيئة 

ومتّد اخلط������وة نحو املعرف������ة.. كلما تخلّف 

اأمام روح������ك خطيئة..  خطيئة.. تنك�س������ف 

حت������ى اإذا علمت اأنك لن تبل������غ اآخر خطيئة 

ولن تبلغ اآخر املعرفة.

- اإن خويف يت�ساعف على امل�ستقبل. 

ن�س������ان، فاإنه ال يتخلى  - ال������ذي اأتى باالإ

أ�سياًء  ن�س������ان ا�ستطاع اأن ي�سن������ع ا عن������ه.. االإ

أثبت باأنه يجي������د الغناء وزرع  طيبة.. لق������د ا

ال������ورود.. اإنه خملوق قادر على اأن يحب اأكرث 

مم������ا يك������ره.. اأن ي�سامح اأكرث مم������ا يعاقب. 

ن�سان �ساحب، اإنه لي�س خملوقاً �ساع من  لالإ

�ساحبه يف كوكب جمهول.

عندما متتّد يٌد لتوؤذي �سخ�ساً فاإنها لن 

ت�سل قبل اأن توؤذي �ساحبها اأوالً.

عندما متت������ّد يٌد لتعني �سخ�ساً فاإنها لن 

ت�سل قبل اأن تعني �ساحبها اأوالً.

أ�سمى م������ن اأن يُخاف على  ن�س������ان ا اإن االإ

م�ستقبل������ه، لكن عليك اأن ترّو�س نف�سك على 

حتّم������ل امل�سائ������ب الك������ربى.. اأن تتوقع على 

الدوام ما ال ميكن له اأن يقع. 

�ستبق������ى نفحات احلي������اة يف العروق هي 

املده�سة �سيكون باإمكان������ك اأن ترفع نظرك 

اإىل اأعلى �سم������اء �سيكون باإمكانك اأن تغو�س 

مل لبنة  أ�سف������ل اأر�س �سيكون االأ بنظراتك اإىل ا

احلياة �ستكون كل تلك الذكريات قوائم بيت 

بنيته بطني ال������روح. �ست�سحك لكل ما يهتز 

من حولك ويف ذروة ان�سجامك مع التفا�سيل 

الناب�س������ة �ستدرك اأنك ن�سجت متام الن�سج 

و�سرتق�������س ب�رصية يف ظلم������ة ال تنتهي وعلى 

رغم كل ما �سيكون �ستبقى عالقتك باحلياة 

ك������رث ده�سة،  ك������رث اإثارة، االأ ه������ي العالقة االأ

كرث عمقاً.  االأ
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بول اإيلوار واأغنية احلياة 

حتدث �ساعر فرن�س������ا الكبري بول اإيلوار 

عن مفهومه للحياة، كما حتدث عن مفهومه 

للحب، وجعل احلرية مقرتنة باحلب واحلياة، 

ن�س������ان م������ن دون اأن ي�سع������ر باحلرية  ن االإ الأ

ال�سخ�سية اليكون بو�سعه اأن يحب، وال يكون 

بو�سعه اأن يعي�س. 

أ املرء ه������ذا ال�ساعر الكبري،  عندم������ا يقرا

ويطلع على �سيء من �سرية حياته، يتعلم منه 

باأن اأعظ������م حلظات ال�سع������ادة واملجد التي 

ن�سان اأن يعي�سها هي تلك اللحظات  ميكن لالإ

الت������ي تنفتح فيها طاقات احل������ب لديه نحو 

اإن�س������ان اآخر، ومن ث������م م�ساحة احلرية التي 

ن�سان يف التعبري عن ذاك  يتمتع بها ه������ذا االإ

احلب. 

أ ب������ول اإيل������وار فاإننا المنلك  عندم������ا نقرا

اإال اأن نتعلم من������ه، اإنه مثل بو�سكني، ولوركا، 

آراغون، ورامبو.  وا

 ه������وؤالء الذي������ن ا�ستطاع������وا اأن يفجروا 

طاق������ات ال�ساعري������ة العظم������ى يف كوام������ن 

ق������وة  يُظه������روا  اأن  وا�ستطاع������وا  ن�س������ان  االإ

مكان������ات ال�ساعري������ة لعذوب������ة اللغة التي  االإ

تتحول اإىل نب�سات وحيوات، وا�ستطاعوا اأن 

ن�سان كائن حمب اأكرث منه كائن  ي�سورا باأن االإ

بغي�������س، وهو ي�ستطي������ع اأن يكتب عن احلب 

نه  بقوة اأكرث م������ن كتابته عن البغ�س، ذلك الأ

يتمتع بطاقات هائلة من احلب تفوق طاقات 

الكراهية. 

أي�ساً ينتم������ي اإىل �سل�سلة ال�سعراء  اإيلوار ا

الذين الي�سجر املرء قراءتهم. 

أ�سعاره ت�سبه تلك ال�سيمفونيات التي   اإن ا

خل������دت يف الذاكرة، والتي يع������ود اإليها املرء 

بني حني وحني لي�ستم������ع اإليها جمددا وكاأنه 

كرث  أنها املرة االأ ول مرة رغم ا ي�ستم������ع اإليها الأ

من األف.

ومما ال�س������ك فيه اأن /غاال/ كانت خلف 

الكث������ري من ق�سائد احلب العذبة التي كتبها 

ب������ول اإيلوار. يقول اإيلوار وا�سفا حبه العميق 

ل� غاال: 

كل ما قلت ياغاال.. كان لت�سمعيه 

ثغري مل ي�ستطع قط فراقك.

 وكان دوما يردد باأمل: اليوجد �سوى اإن�سان 

واحد، غاال 

الن�سخة رقم.. مطبوعة خ�سي�سا للتي اأحب 

غاال التي تخفي عني حياتي وتريني كل احلب.

 ولكن ما يهمنا، ومابقي من ذاك احلب 

الكبري هو تلك الق�سائد اخلالدة التي حتولت 

غنيات ي�سدو بها  يف غالبيته������ا اإىل اأعذب االأ

كبار املطربني واملطربات يف العامل. 

يف عام 1923 يكتب اإيلوار يف /عا�سمة 

مل/:  االأ
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اإنها منت�سبة يف اأجفاين، و�سعرها يف �سعري 

لها �سكل يدي، لها لون عيني، اإنها تغرق يف ظلي 

كحجر من ال�سماء 

اإنها دوما مفتوحة العينني والتدعني اأنام 

اأحلمها يف �سطع النهار، جتعل ال�سمو�ش تتبخر 

جتعلني اأ�سحك، اأبكي واأ�سحك، اأتكلم وما 

عندي ما اأقول. 

ويب������دو اأن غاال كانت كثرية الفراق فكان 

يعتمد يف اأوقات غيابها على ت�سوير حاالت 

ال�سوق ويجري معها حوارات فياأتي �سديقه 

بيكا�سو لري�سم �سورته كما هي ويكتب اإيلوار 

حتته������ا جمل������ة: اإىل غاال.. �ساع������ات الفراغ 

الرهيبة التي يخلفها يل حبك.

ثم يحادث طيفها: 

اإذا اأرهقها �سوؤايل باحت يل باحلقيقة، احلقيقة التي 

كنت اأعّلمها اإياها 

احلقيقة املحزنة احللوة، اإن احلب ي�سبه اجلوع والظماأ 

لكنه اليعرف ال�سبع اأبدا.

لق������د ا�ستطاع اإيلوار املولود يف 14 كانون 

ول م������ن عام 1895 اأن يكون املمثل حلقبة  االأ

رائع������ة من التاريخ ال�سعري الفرن�سي ويجعل 

ال�سع������ر اأكرث الت�ساقا بال������ذوق العام، يجعل 

النا�س ي������رتددون اإىل املكتب������ات حتى يقتنوا 

دواوينه اجلديدة.

 ا�ستط������اع اأن يجعل ال�سعر كاخلبز واملاء 

واله������واء بالن�سبة لكافة فئات املجتمع ولي�س 

لفئة ال�سباب فح�سب. فيمكن اأن ترى عجوزا 

يف الريف الفرن�سي يهدي ديوانا من دواوين 

اإيلوار لزوجته مبنا�سب������ة مرور خم�سني �سنة 

على زواجهما.

 كان يرى: /اأن ال�سعر يجب اأن ينظم من 

قبل املجتمع المن قبل �سخ�س واحد/.

 ويرى اأن: /للق�سائد دوما هوام�س كبرية 

بي�س������اء، هوام�س من �سم������ت حيث حترتق 

الذاكرة املتوهجة لتعيد خلق هياج الما�سي 

لهام اأكرث  له/. فال�ساعر/هو الذي يب������ث االإ

لهام/.  جدا مما هو الذي يتلقى االإ

 ولعل من الق�سائد ال�سهرية التي وقفت 

اإىل جان������ب ق�سائ������د احلب ه������ي ق�سيدة /

أيتها احلرية/ التي ي�سور فيها اإيلوار نظرة  ا

ن�سان اإىل احلرية بقوله:  االإ

على دفاتر تلمذتي، على م�سند كتابتي 

وال�سجر، على الرمل على الثلج، اأكتب ا�سمك 

على كل ال�سحائف التي قراأت، على كل 

ال�سحائف البي�ساء حجر دم ورق اأو رماد اأكتب 

ا�سمك

�سياء  اإىل اأن يكتب: على مقفز بابي، على االأ

ليفة، على دفاتر النار املباركة اكتب ا�سمك  االأ

وبقدرة كلمة ا�ستاأنف حياتي، اإين خلقت 

�سميك حرية.  عرفك، الأ الأ
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يف ال�ساعة التا�سع������ة �سباح يوم الثالثاء 

الثام������ن ع�رص من ت�رصين الث������اين عام 1952 

مات بول اإيلوار خملفا للمكتبة العاملية تراثا 

من الدواوي������ن ال�سعرية اخلال������دة يف ذاكرة 

ن�ساين املعا�رص.  ال�سعر االإ

يا اأعماق ال�سمر، �سوف ت�سربين يوما، العهد 

جاء �سيدر�ش 

كل ماهو معنى العذاب، لن يكون هذا �سجاعة، 

والحتى تخليا 

والكل مان�ستطيع فعله، �سيتق�سى يف ذات 

ن�سان اأكرث جدا مما ا�ستق�سى قبل. االإ

أ�سماها: املوت  يكتب اإيل������وار يف ق�سيدة ا

– احلب – احلياة: 
ح�سبتني اأ�ستطيع حطم العمق واملدى الهائل، 

بحزين املجرد بل ات�سال بل �سدى 

بواب التي مل يجتزها  متددت يف �سجني ذي االأ

اأحد، كميت عاقل عرف كيف ميوت 

مواج الل معقولة لل�سم املجرتع  متددت على االأ

�سّبا بالرماد، بدت يل الوحدة اأحّد من الدم 

كنت اأريد فك وحدة احلياة.

النا�ش خلقوا ليتفقوا، ليتحابوا ليتفاهموا، 

لهم اأبناء �سيغدون النا�ش، لهم اأوالد معدمون 

�سيبدعون النا�ش من جديد والطبيعة ووطنهم 

زمان.  وطن جميع النا�ش وطن كل االأ

نثى للحياة  ال�سوت االأ

كم������ا اأن الرج������ال كتب������وا ع������ن احلرية، 

وو�سفوه������ا وفق مفاهيمه������م الذكورية، فاإن 

أي�ساً كتبت عن احلرية من وجهة نظر  أة ا املرا

أة  ن�سوية، وكانت كتابتها غنية بخ�سائ�س املرا

أة التي ت�سف  و�سفافيتها وعذوبتها، وهي املرا

�سطورة الهندية باأنها خلقت من خ�سائ�س  االأ

غنية. 

�سطورة باأن اهلل يف البدء  تروي ه������ذه االأ

خلق كل هذا العامل ومن ثم خلق الرجل، وبعد 

ذلك �س������اء اأن يخلق كائنا ب�رصيا غري الرجل، 

فاأخ������ذ من القم������ر م�ساَمَرته، وم������ن البحر 

ه������ا وجْزَرها، ومن  مواج مدَّ ُعمَق������ه، ومن االأ

النجوم ملََعانَها، ومن ال�سم�س حرارتَها، ومن 

الندى قطراِته، ومن الريح تقلباِتها وثباِتها، 

ومن النبات ارجتاَف������ه وارتعا�َسه، ومن الورد 

زه������ار جتّملها، ومن  لونه وعط������َره، ومن االأ

غ�س������ان متايُلَها،  ه������ا، وم������ن االأ وراق ِخفَّ االأ

أنينَها، ومن  �سج������ار حنينَها وا ومن حفيف االأ

الن�سيم لطَفه ورقتَه، ومن الع�سل �سهَده، ومن 

العلقم مرارتَه، ومن الذهب بريَقه، ومن املا�س 

ق�ساوتَ������ه، ومن احلية حكمتَها، ومن احلرباء 

تلونَها، ومن الغزال �رصوَده، ومن املها عيونَها، 

رنب خَجلها وحياءه������ا، ومن النمر  وم������ن االأ

�رصا�ستَه، ومن الطاوو�س ُخَيالَءه وَزهَوه، ومن 

الثعلب مكَره وروغانَه، ومن العقرب لدغتَه، 

كالِمها، ومن 
َ
ومن الَبّبغ������اء هذيانَها وك������رثة 

الزمان خيانَته وغدَره. 



اإ�رشاقة �شم�س احلياة

227 العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 

بعد ذلك جمع كل هذه اخلوا�س و�سكبها 

يف بوتقة وخلق منها كائنا ب�رصيا خمتلفا عن 

أة/ ومن ثم قدمه  الرجل ومنحه ا�س������م /املرا

للرجل.

دب تعترب الروائية الفرن�سية  ويف عامل االأ

جورج �ساند م������ن اأكرث روائيات فرن�سا �سهرة 

بداعية  يف العامل، وهي اإىل جانب مكانتها االإ

�س������وات الن�سائية  أبرز االأ املمي������زة تعد م������ن ا

أة ورفع الو�ساية الذكورية  املنادية بحرية املرا

والقيود االجتماعية عنها. ولعّل وقائع حياتها 

ال�سخ�سية الرثية خري دليل على ان�سجام هذه 

فكار. تع������ود بنا �ساند  الدع������وات مع تلك االأ

دبي  اإىل 175 �سن������ة ما�سية م������ن التاريخ االأ

الفرن�سي.  واالجتماعي  وال�سيا�سي  والثقايف 

وىل  يف اعتقادي اأن جتربة الزواج الفا�سلة االأ

التي واجهت ه������ذه الفتاة الفتية كانت خلف 

ا�ستعال روح التمرد لدى �ساند، فقد تزوجت 

مبكراً يف الثامنة ع�رصة من عمرها من البارون 

دودوفان واأم�ست معه ذروة �سنوات انفتاحها 

على احلي������اة، بيد اأن ذلك مل يدم وف�سل هذا 

أ�سفر عن طفل وطفلة. فراأت  الزواج بعد اأن ا

أة وحيدة ومطلقة، فهل ت�ست�سلم  نف�سها ام������را

لهذا الق������در ومت�سي حياتها يف الريف ككل 

الن�ساء الريفيات املطلقات اللواتي فقدن كل 

عالقة لهن باحلياة بعد جتربة الف�سل تلك، 

ولكنه������ا مل ت�ست�سلم ملثل هذه امل�ساعر اليائ�سة 

ف������كان لها اأن تركت امل������كان برمته وانطلقت 

اإىل قل������ب العا�سمة باري�س، هناك بداأت تثار 

حوله������ا ال�سائعات وهي تقوم بحركات ملفتة 

اإىل متردها على التقاليد الفرن�سية. وبداأت 

/اأرمندين اأورودوبان/ تُعرف ب� جورج �ساند 

دبي بعد اأن اختار لها الكاتب  يف الو�س������ط االأ

جول �ساندو هذا اللقب. 

 ي�س������ف جان �سالون هذه املرحلة بقوله: 

ديبة بنط������االً للت�سبه بالرجال  /مل تلب�������س االأ

والتمرد على بنات جن�سها كما يرّوج البع�س 

نه������ا ا�ستجاب������ت لن�سائ������ح والدتها  واإمنا الأ

�سب������اب اقت�سادي������ة لي�������س اإال.. فتبيي�س  والأ

املالب�س وجتفيفها بالن�س������اء يحتاج مليزانية 

كب������رية افتقدتها جورج �سان������د بعد طالقها 

من زوجه������ا التي جل������اأت ل�سغ������ط نفقاتها 

أم������ا ا�ستخدامها التبغ وتدخني  م������ع ولديها، ا

أة تعي�س  ال�سجائر وهو اأمر معيب بالن�سبة المرا

قطاعية فيه  يف جمتمع برجوازي ال تزال االإ

تدل������و بدلوها فجاء بدافع الت������ودد لل�سعراء 

الرومان�سي������ني واالقتداء بهم وتقليد �سلوكهم 

وتبن������ي اأحياناً مواقفهم/. لقد اأتت من قلب 

الريف وم������ن جتربة رهبنة دام������ت �سنوات، 

و�ساط من  وهي املطلقة الت������ي تخرتق كل االأ

دون حتفظ وتبني عالقات عاطفية متعددة، 

وتكون كثرية ال������رتدد اإىل امل�سارح وامللتقيات 

الثقافية. 
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تكتب عن باري�س: /هناك يف جو باري�س 

و�سكلها و�سوتها ال اأعرف اأي تاأثري خا�س، ال 

ميكن اإيجاده يف اأي مكان اآخر... يف باري�س 

احلياة يف كل م������كان/. ولذلك بداأت تدافع 

عن جمالي������ات املكان والبيئ������ة يف كتاباتها، 

فتكتب: 

 لو اأهملنا االهتم������ام بال�سجرة وغر�سها 

ر�سية  فاإن اجلف������اف �سيحمل كارثة للكرة االأ

ن�سان،  اأال وه������ي نهاي������ة املعمورة ب�سب������ب االإ

ال ت�سحك������وا ي������ا �سادة فالذي������ن در�سوا هذا 

مل واحلزن ملا  املو�س������وع يعت�������رص قلوبه������م االأ

أيديهم، وال اأحد يدري كيف اختفت  اقرتفته ا

جمتمع������ات بعينها اإثر زح������ف ال�سحراء اإىل 

الغابات ومن يعلم اإذا كانت هناك جمتمعات 

ر�سنا،  �سابق������ة ا�ستوطنت القمر املج������اور الأ

وق�ست نحبه������ا نتيجة َوَهن ق������وى الطبيعة 

املحيطة به������ا وذلك رغم الق������ول ال�سائع اأن 

هذا الكوكب القمر غري ماأهول بال�سكان/. 

 وهناك اكت�سفت موهب������ة الكتابة لديها 

فم�ست بها ال�سن������وات وتعمقت عالقتها مع 

الكتابة ورحلة العواطف فكانت لها عالقات 

زواج فا�سلة مع م�ساهري تلك احلقبة ومنهم: 

/الفري������د دي مو�سيه/ و/�سوبان/ و/مي�سيل 

دوب������ور/ و/باجيللو/ و/بيري ل������ورو/. وبنت 

عالقات م������ع م�ساهري ع�رصها م������ن اأمثال: 

فلوبري، ودوما�س االبن، وتورجنيف، وفكتور 

أنها ولدى  هوغو، وبلزاك. ولعل من الطريف ا

وف������اة ال�ساعر الفرن�س������ي ال�سهري الفريد دي 

مو�سيه، كتبت عنه رواية بعنوان /هي وهو/ 

تتحدث فيها عن تفا�سيل عالقتهما الزوجية، 

وتلمح اإىل �سيء من االنحراف اجلن�سي لديه، 

فهو كان على و�سك االنهيار النف�سي ويعي�س 

حال������ة من العبث وهي الت������ي جعلته متوازنا 

بق������وة عاطفتها وجتربته������ا الغنية يف احلياة 

ج������واء اإىل اإيطاليا، 
حيث اأخذته من تلك االأ

أنه ول������دى اأول خطوة لتماثله لل�سفاء من  اإال ا

اأمرا�سه النف�سية اأحب غريها. ومل ترق هذه 

الوقائ������ع للكاتب /ب������ول دي مو�سيه/ �سقيق 

ال�ساعر فراح يرد عليها برواية حتت عنوان 

خيه الذي  /هو وهي/ ي�سف فيها خيانتها الأ

اأحبها وعندما تعر�������س للمر�س يف اإيطاليا 

وا�ستدع������ى طبيبا ه������و /باجيللو/ ملعاجلته، 

راحت زوجته تتخل������ى عنه وتبني عالقة مع 

هذا الطبيب وتتزوج������ه تاركة زوجها ميوت 

على فرا�س املر�س. 

م������ا مييز ه������ذه الكاتب������ة اأن كل تفا�سيل 

نها  وجزئيات حياتها انت�رصت ب�رصعة الريح الأ

كانت تروي كل �سيء يقع معها، فاإ�سافة اإىل 

اأعمالها الروائية كتبت يف نهاية حياتها بع�س 

االعرتافات البالغة احل�سا�سية يف �سبه �سرية 

ذاتية حتت عنوان /ق�سة حياتي/، وعموما 

أ�سا�سياً  فاإن مثل هذه الوقائع باتت م�سدراً ا

أدبها.  لتناول حياة الكاتبة وا
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أو  ا اأوروردوبان،  اأرمندي������ن  لقد عا�س������ت 

أو ج������ورج �ساند حياة ثرية  البارونة دوفان، ا

1876/ وبقيت خمل�سة  وطويل������ة /1804– 

أدبية،  دبي فاأنتجت ما ي�سبه مكتبة ا لعملها االأ

أنديان������ا 1832،  أب������رز رواياتها: ا ولعل م������ن ا

كون�سويللو 1842، م�ستنقع ال�سيطان 1846، 

ال�ساح������رة ال�سغ������رية 1849 فالنتني، اإ�سافة 

اإىل حكاي������ات اجلدة، وه������ي ق�س�س كتبتها 

حلفيديه������ا اأورو– وغابرئي������ل. وهي اأعمال 

ترجم������ت اإىل غالبي������ة اللغات احلي������ة ولها 

ن�سانية والتاريخية. ولعل  قيمتها الفكرية واالإ

�سطورة  هذا ما جعل من �ساند م������ا ي�سبه االأ

أثرا  دبي الفرن�سي وقد تركت ا يف التاري������خ االأ

بالغ������ا يف الكثري من الروائي������ات الفرن�سيات 

أبرزه������ن فر�سواز �ساغ������ان التي  ولعل م������ن ا

تاأثرت باأدب �ساند وبحياتها، بيد اأن �ساغان 

اأفرطت بع�س ال�س������يء يف ممار�سة احلرية، 

وكذلك ممن تاأثرن ب�ساند �سيمون دي بوفوار 

وفرجين������ا وولف وناتايل �ساروت، ويف بالدنا 

آثار هذه الكاتب������ة على اأدب و�سخ�سية  نرى ا

غ������ادة ال�سمان، ون������وال ال�سعداوي، وغريهن 

حت������ى بات طالق الكاتب������ات �سبه ظاهرة يف 

العامل بعد جتربة �ساند. 

يقول عنها فولتري: /جورج �ساند الروائية 

دب الن�سائي/.  التي جت�سد املجد الفردي لالأ

ويف و�سف لد�ستويف�سكي عنها يقول باأنها: /

ألفريد  أما ا أة الفريدة يف موهبتها/. ا رمز للمرا

دي مو�سيه كتب ذات ي������وم باأن �ساند: /اأكرث 

نوثة بعينها/.  أنوثة، البل هي االأ الن�ساء ا

م�ساحة الوهن 

ثم������ة مفاهي������م خاطئ������ة ميكن له������ا اأن 

�سخا�س،  تنعك�������س �سلباً على حي������اة بع�س االأ

في�ست�سلم������ون كل اال�ست�سالم لنزعات العدم 

الت������ي جتتاحهم، ه������ذا العدم ال������ذي ينت�رص 

على م�ساحة احلي������اة لديهم وتوهن مفا�سل 

احلياة يف رم������ق هذه امل�ساحات احلياتية يف 

دواخلهم، ويف نوازعهم. 

اأحتدث ب�سيء م������ن الق�س عن تفا�سيل 

هذا النموذج من خالل احلكاية التالية: 

عندم������ا اأعلن������ت املحطة املحلي������ة نهاية 

براجمها، جت������اوزت �ساعة الب������الد منت�سف 

الليل ب�ساع������ة. لبثت اأ�سغي للح������ن الن�سيد 

الوطني متاأماًل رفرف������ة قما�س العلم، وبغتة 

انتف�س ج�سدي كله من ا�ستغراق يف حمراب 

ه������ذا الطق�س اإثر وقوع دق������ات خافتة على 

بابي اخل�سبي يف الغرفة املطلة على ال�سارع، 

متلكن������ي �سعور غري������ب بالوج������ل من خطر 

مباغت عل������ى و�سك الوق������وع، اأدركت املعنى 

ن�سان عن رد  احلقيقي  ل�سخافة اأن يعجز االإ

فعل يدفع عن حياته خطراً يراه، اأن ي�ست�سلم 

ب�سمت مرغماً. قفزت نربات م�سطربة من 

�سوتي: َمْن.. من؟!  
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توقف الدق. غدا ال�سمع يف ذروة ا�ستعداد 

لتلقي نربة �سوت من الكائن الذي فجر حالة 

الفزع يف اأعماق������ي. وبدت كل ذرة يف كياين 

أت������ي بنباأ مطمئن  تل������ح على حا�سة ال�سمع لتا

ألهبت البدن والروح.  اإىل ثورة الهيجان التي ا

لبثت حالة االنتظار قائمة ونظري م�سمر يف 

مم�سك الب������اب مرتقباً وقوع �رص عظيم. بعد 

دهر من االنتظ������ار عاد الدق اخلافت وكاأنه 

أنامل طفل، رميت نربات ت�سعى  ي�سدر م������ن ا

اإىل ثقة الرجولة: من اأنت؟!  

امتزج الدق اخلافت ب�سوت ك�سري اليكاد 

أنا..   أنا..ا ال�سمع ي�ستقبله: ا

دفعني ال�سم������ع اإىل قب�سة الباب لتمييز 

نربات املجيب وخرج������ت مني نربات �سائلة: 

من اأنت؟  

أنا ثم  أنا.. ا ع������اد ال�سوت الك�سري مردداً: ا

أنا ر�سول.. ر�سول.   عقب بعد هنيهات: ا

بدا هذا ال�سوت كخ������زان ماء بارد ر�س 

أ اأنت ر�سول حقا.   على ج�سدي: ا

- ر�سول... ر�سول.  

اأجل اإنه ر�سول الذي تعرفته منذ �سنتني 

يف اإح������دى احلدائ������ق العامة، كن������ت جال�ساً 

أتناول قطعة مثلج������ات، ف�سلم علي �سخ�س  ا

دب العامل������ي، ويعدد  وجل�س يتح������دث يف االأ

الروايات التي قراأها.  

أنا �سعيد مبعرفتك.   قلت: حقاً ا

مل ميك������ث طوياًل فنه�س ي������ردد عبارات 

اعتذاري������ة لطيفة على قدوم������ه اإيل من دون 

معرفة �سابق������ة، فكررت امتناين على بادرته 

وقد نه�ست اأمد اإلي������ه كف الوداع على اأمل 

أ�سه وقال: �ساأزورك  لقاء قريب، عندئذ هز را

يف البيت قريباً اإن مل يزعجك هذا.  

هززت كفه بكفي: هل تعرف البيت؟  

ابتعد ملوحاً بكف الوداع مرة اأخرى وهو 

يردد: اأعرفه جيداً يا �سديقي.  

أي������ام م�ست على ذلك  ظنن������ت اأن ع�رصة ا

أيته يط������رق بابي  اللق������اء اخلاطف حت������ى را

أنذا وفيت بوعدي وزرتك  بخجل ويتمتم: هاا

يف البي������ت، اأرج������و اأن يكون الوق������ت منا�سباً 

بالن�سبة اإليك. 

أذك������ر اأن الوق������ت كان بع������د عودتي من  ا

أن������ه كان ينتظر  العم������ل بدقائق معدودة، وكا

دخ������ويل البي������ت ليلحق ب������ي. ومل يكن الوقت 

نه موعد تناول الغذاء واال�ستمتاع  منا�سب������اً الأ

أنباء بعد الظهرية  بقليل من �ساي م������ع ن�رصة ا

الرئي�سي������ة، ثم الغفوة على �سوت املذيع وهو 

ينتقل اإىل الن�رصة االقت�سادية التي ال تعنيني. 

�رصاكي  أنا اأدعوه الإ جل�ست اإىل مائدة الغداء وا

يف الوجب������ة ال�سهية اجلاهزة التي اأح�رصتها 

للتو من املطعم. قال: تغديت وجئت، وتقدم 

ال لي�ساركني الطعام، بل لي�ساركني اجللو�س 

على مائ������دة واحدة وبني حلظة واأخرى ميد 
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ي������ده اإىل قطع������ة �سغرية من �س������در الدجاج 

ويتناولها كمن يت�سلى بحبات بزر قبل النوم. 

من������ذ ذاك اليوم بداأت زيارات������ه تتوا�سل اإيل 

يف اأوقات واأماكن خمتلفة، فاأحياناً ياأتي اإىل 

البيت يف �سبيحة يوم عطلة ر�سمية، واأحياناً 

أراه مرات ياأتي اإىل مقر عملي  ياأتي م�ساًء، وا

يجل�������س �ساعة، ي�رصب ال�س������اي ويتحدث عن 

أيه يف انتخابات  رواية جديدة قراأها، اأو عن را

جمل�س ال�سعب، عن نباأ يكون حديث ال�ساعة، 

أو بجانب  وي�س������ادف اأن نلتقي يف �سارع ما، ا

واجهة مكتبة يتاأمل عناوين �سحف وجمالت، 

فنم�س������ي يف بع�س ال�س������وارع اإىل اأن اأق�سي 

حوائجي، فيحمل معي م������ا اأ�سرتي من �سلع 

للبيت وميكث حتى وقت متاأخر من الليل.  

كل حديث ر�س������ول يدور حول: ال�سيا�سة، 

أنه ال يجيد  دب حت������ى ب������دا يل ا والدي������ن واالأ

احلديث بجملة مفيدة عن غري ذلك. واأعمد 

يف حلظات امللل من مثل هذا التوجه الدائم 

مل�س������ار احلدي������ث اإىل تغي������ريه مل�س������ار حياته 

خر،  ال�سخ�سي������ة، عالقات������ه مع اجلن�������س االآ

فيتهرب بطريقة غاية يف الذكاء جتعلني اأكف 

عن اإحلاحي غري املبا�������رص. واأظنه يعد ذلك 

م�سيع������ة للوقت وال�س������وت يف اأمور خا�سة، 

بينم������ا هو ي�سعى لنقا�س يف املوا�سيع الكربى 

التي تعني املجتم������ع برمته. مددت يدي اإىل 

املفتاح و�سوتي ي�سبق فت������ح الباب: ر�سول.. 

ر�سول.. اأما زلت واقف������اً هناك، تعرف باأين 

حد بعد الواحدة  أفت������ح الأ اأعي�س وحيداً وال ا

لياًل، قل �سيئ������اً ليتاأكد يل باأنك ر�سول.. هل 

أاأنت الذي هناك.. اأهو اأنت  ي�سلك �سوتي.. ا

الذي يقف وراء الباب؟  

تناهى �سوته خافت������اً، ولكن كهدير وقع 

على م�سمعي: افتح ي������ا �سديقي.. لن يكون 

أت�سمع، ه������ذا �سديقك ر�سول،  هذا غريي.. ا

 ال�ستقبايل يف وقت مزعج 
ً
أ  اإن مل تك������ن مهي������ا

كهذا �ساأعود.  

اأدرت املفت������اح يف القفل، و�سحبت قب�سة 

الب������اب بحم������د اهلل اإىل اخلل������ف، ليفتح فم 

الغرفة ويبتل������ع ر�سول كم������ا ابتلعني وينغلق 

باأق�سى �رصعة.  

نك مل  آ�س������ف يا ر�س������ول، كنت قلق������اً الأ - ا

تزرين يف وقت متاأخر كهذا من قبل، وظننت 

اأن اأحداً يقلد �سوت������ك. قعد بكربياء مهزوم 

واالنه������اك مع �سم������ات الهزمية ي�رصخان يف 

وجهه، يا ل������ه من م�سهد م������وؤمل، هذا الكائن 

الب�رصي دوماً كئيب، ي�ستاء من املجتمع كله، 

أع������رف م������اذا يريد بال�سب������ط، وهو ذاته  ال ا

ال يحدد هدفاً معين������اً لنف�سه. رف�س الرثوة 

الطائل������ة التي اأ�سابها من م������رياث والده ومل 

ي�ستثمره������ا، رف�������س املجتم������ع عندما �رصع 

له ذراعي������ه، رف�س الدي������ن وثقافته الدينية 

ن يكون فقيها بارزاً يف املدينة، رف�س  توؤهله الأ



اإ�رشاقة �شم�س احلياة

العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 232

ن يكون  ال�سيا�سة وثقافته ال�سيا�سية توؤهله الأ

رجل �سيا�سٍة ب������ارزاً يف الدولة، رف�س العمل 

دبي������ة توؤهله  دب������ي وثقافته االأ يف املج������ال االأ

ليكون ناقداً مهماً.  

أم������ام احلرية الت������ي تنتابني يف �سخ�سية  ا

أن������ا اأنظر اإىل  أ�سائل نف�سي وا هذا العزي������ز، ا

ا�ستغراقه يف عمق ال�سكون: هل ر�سول ينظر 

حد عما  اإىل �س������يء، وال يريد اأن يف�س������ي الأ

ينويه؟!  

اإنه كائن �سفيق حمبوب من قبلي، اأحياناً 

وهو يتحدث بعمق يف مو�سوع جاد، وي�ستغرق 

يف انفع������ال ح������اد ي�سوبه بع�������س ان�سباط، 

ا�ستمتع بحديثه الذي يرفع اآالماً عن كاهلي 

وي�ستب������د لها بن�سوة غامرة، ي������ا له من كائن 

جبار -رغ������م عذوبت������ه ورقته- ق������ادر على 

أث������ب واأطبع على خده  التاأثري يف م�ستمعه فا

أ�سكرك، يقاطع حديث������ه، ثم ي�ستاأنف  قبلة: ا

�سياق املو�سوع حت������ى ي�سبعه اأمثلة، وال اأظن 

أ�ستاذ جامعي ميتلك ما ميتلكه ر�سول  اأن اأي ا

م������ن قوة وحج������ة وقدرة هائلة عل������ى التاأثري 

قن������اع. ال اأخف������ي اأن ه������ذا الرجل معلم  واالإ

كب������ري، يعلمني خ�ساالً ومزاي������ا طيبة، وهذا 

ظه������ار كل م�ساعر االحتفاء به  ما يدفعني الإ

فادة م������ن ا�ستنارة روح������ه، رغم اأن هذه  واالإ

ال�سداقة العميقة مع������ه تعر�سني للنقد من 

بع�������س اأ�سدقائي الذين ال يج������دون فيه اإال 

خرين،  رجاًل متطفاًل على اأموال واأوقات االآ

فيزعجهم يف بيوتهم ويف اأعمالهم بح�سوره 

أ�سطوانة ا�سطهاده ذاتها التي  والعزف على ا

ف�سل له������ذا املتطفل اأن  ملّ������وا منها، فمن االأ

يج������د لنف�س������ه عماًل ينتج م������ن خالله نتاجاً 

مادياً، يكون مبثابة هدية منه للمجتمع الذي 

يطعم������ه ويك�سوه ويكتب ل������ه ويدفئه ويكيفه 

غ������اين واملو�سيقا ويقدم  ويطبب������ه وي�سمعه االأ

له املوا�س������الت، هذا املجتم������ع الذي اأجنبه 

واأر�سعه وغ�سله يوماً يوماً، و�سهراً �سهراً، حما 

اأميته. وبالتايل ياأتي هذا املتطاول فيتطاول 

أرباب نعمته فيقذعهم وي�سمهم بالعار  على ا

واجلهل والتخلف.  

ولكن نقا�سه اجلاد عن /عدالة ق�سيته/ 

كم������ا ي�سميه������ا وال يبينها، يجعلن������ي اأدع ما 

أ�سمع������ه من هوؤالء ع������ن �سلبيته مهب الريح،  ا

ف������اأراه مثاالً للنقاء الروح������ي يف نف�سه تنمو 

أكلها يوماً ما،  بزور نظرية كربى ل�سوف تاأتي ا

فاأرجو يف قرارة نف�سي اأن يتبنى اأحد رعاية 

هذا الرجل حتى ينته������ي اإىل ما ي�سبو اإليه، 

فاإن عزة نف�سه ال متكنه من ال�سوؤال حتى لو 

ق�س������ى جوعاً، وكم من مرة مي�سي م�سافات 

طويلة حتت ال�سم�������س وال ي�سعد �سيارة نقل 

نه ال ميتلك اأج������رة التنقل من حي  عام������ة الأ

اإىل ح������ي، وياأبى ال�سوؤال واإظهار خواء جيبه، 

وكم مرة يُدعى اإىل وليمة، لكنه يبدي �سبعه 
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مر اأكرث النا�س حاجة لتناول  وهو يف واقع االأ

قطعة من حلم يف وليم������ة، ولي�س هو، لكني 

اأمل�س هذا الواقع عندما اأكون برفقته.  

ب������ال بندقية  وكجندي  ر�س������ول وحي������داً 

أنا�������س من غري زمانه  يوا�س������ل كفاحه و�سط ا

آبه بغمز وملز  ال ينتم������ي اإليهم، مي�سي غ������ري ا

ونظ������رات �سفقة ترمقه م������ن كل �سوب، فهو 

أي�ساً يبادلهم نظ������رات اأكرث �سفقة بهم وهو  ا

يرمق ديكوراتهم و�سذاجة نفو�سهم.  

هك������ذا ا�ستطاع اأن ي�سف������ي ح�ساباته مع 

أف������راد املجتمع، ال  اجلمي������ع وي�سخر من كل ا

خبار، خط������ب اجلمعة،  تعجب������ه ن�������رصات االأ

ديك������ورات القادم������ني م������ن الق������رى، املراكز 

الثقافي������ة، التلفاز، لذل������ك ال يقوم بعمل، ال 

ن مل ير  أنه حت������ى االآ ينت������ج �سيئ������اً، وال عجب ا

م������ن تقبله زوجا. يعي�س يف غرفة �سمن بيت 

حد اأن يدخل غرفته المن  اأ�رصته، ال ي�سمح الأ

�سدقاء ومل ي�سبق يل  �رصة وال من االأ طرف االأ

اأن �سمعت �سخ�ساً قال: زرت ر�سول يف بيته. 

مر يقول:  وعندم������ا اأحتدث معه يف ه������ذا االأ

اأهل������ي الذي������ن ال يحرتمونن������ي، ال يحرتمون 

أ�ستطيع اأن اأقدم �سيئاً  أي�س������اً، ال ا اأ�سدقائي ا

لزائ������ري. واإذا �سئل اأي �سخ�������س من اأ�رصته 

اأو من احلارة ع������ن اأحواله يقول دون تردد: 

ر�سول امتالأ بالعق������د وغ�سلنا يدنا منه، ويف 

حوال يق������ول: ر�سول جن من كرثة  اأح�س������ن االأ

أ ففقد  قراءات������ه، مل يع������د ي�ستوع������ب ما ق������را

�سواب������ه، كان اهلل بعون������ه، اأما ه������و فيقول 

عنهم: هوؤالء جمانني يعي�سون يف ع�سفورية، 

اأرف�������س االنتماء ملجتمع ناق�س كهذا، لكنني 

جمرب، اأعلم ب������اأن هناك خطاأ حدث بوالدتي 

يف ه������ذا املكان الذي اأعي�س فيه غربة كاملة 

وال يربطني اأهله باأي انتماء.  

جل�������س ر�سول بكاآبة العامل يف اإحدى زوايا 

الغرفة متمتماً: �ساأجل�س هنا �ساعة واأن�رصف. 

يبدو هزياًل اأكرث من اأي وقت م�سى، يتحول 

اإىل هيكل عظم������ي، يتحدث ويرجتف بقوة، 

�سعره مهو�������س وعيناه تربقان يف جزع. قلت: 

أتيت؟ وحدقت يف وجهه الذي عاله  أين ا من ا

ا�سفرار حاد  

أ  أ�سعر بتعب قاتل. وبدا - من ال�سوارع.. ا

أ�سه يهتز بع�سبية   را

- ارحت ي������ا اأخي... ال اأحد هنا.. الغرفة 

أنا  وا�سع������ة. ويف ه������ذه اللحظ������ة الع�سيبة وا

اأحدق فيه بكل ما لدي من قوة نظر خطرت 

يل فكرة اأن ر�سول ملغوم باأفكار هامة، لكنه 

�سباب خفية عني.  ال يقولها الأ

أ�سعر باختناق. قالها وهو ميد اأ�سابعه  - ا

أ�سعر باأنا�س  اإىل عروق حلقه: ال �سيء يجدي.. ا

أ�سلحتهم  يطوقونني طوال الوقت وي�سوبون ا

اإيل.  
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أك������رث من غم�س������ة عني بينه  لي�������س ثمة ا

ن تذكرت  وبني املوت، يبدو يل باأنه ميوت االآ

اأن اأحد امل�سوؤول������ني ذات مرة اأجرى ات�ساالً 

لتعيني ر�سول يف اإح������دى ال�رصكات، وبالفعل 

داوم يف ال�رصك������ة، ولكن لي�������س اأكرث من �ستة 

أيام، وترك الوظيفة قائاًل: يريدون اإر�سائي  ا

أ�سمى من  أنا ا أتناولها واأموت، ا بب�سلة حت������ى ا

تناول هذه الب�سلة.  أنتظ������ر اأول ال�سهر الأ اأن ا

وقيل اإن قائد امل�سوؤول علق على حادثة تركه 

للوظيف������ة قائال: يريد اأن ياأكل وي�رصب وينام 

ويلب�س ويركب �سي������ارة وي�سكن فيال دون اأن 

يبذل جه������داً، واأن نعينه عل������ى حتقيق هذا 

التطفل، بل ونوفر له خدماً وهو عاطل عن 

العمل. لقد فقد �سوابه منذ اأن ترك جامعته 

يف �سنة التخرج.  

أيته على هذا اال�سطراب،  مل ي�سبق يل اأن را

فكل ما فيه �ساخ������ن وم�ستنفر، ي�ستم، يلعن، 

يبكي بحرقة.  

قلت: ر�س������ول الق�سية لي�س������ت ق�سيتك 

وحدك حدد لنف�س������ك هدفاً و�رص به.. ومرة 

اأخ������رى تذكرت قول �سديق ل������ه ويل: ر�سول 

رجل فا�س������ل. اإذا كانت لدي������ه اأفكار ملاذا ال 

ين�رصه������ا.. ه������و لي�س الوحيد ال������ذي اأفكاره 

بحاجة اإىل بذل جه������ود فردية لت�سل. وقال 

م������رة ملمحاً اإىل ه������ذه الناحية بح�سوره يف 

بيتي: ال�سجاع ه������و الذي يبدع يف عامل فارغ 

ويت�سدى باأفكاره الر�سا�س.. ويفر�س خلود 

فكار.. مل  أف������كاره. العظماء غزوا الع������امل باالأ ا

ن  يتمكن اأحد من غزو الع������امل بال�سالح.. االآ

ن�سان  فكار كم������ا كان منذ االإ العامل مغزو باالأ

وىل.  ول.. والكلم������ة االأ ول.. والكت������اب االأ االأ

عندئذ اأح�س ر�سول بتوجيه الكالم اإليه فقال 

آ.. يا ليتن������ي اأجنح يف هذه املهمة رغم  باأمل: ا

عدم قناعتي بها. هاه������و ر�سول مرة اأخرى 

يفتح ه������ذا اجلرح، وال اأعتق������د اأن اأحداً يف 

العامل ي�ستقبله مبث������ل حفاوتي، واأعرتف باأنه 

رج������ل نظيف ونزيه، و�س������ادق.. يدرك عمق 

أ�ست������اذ كبري وك������م اأرجوه اأن  احلي������اة.. اإن������ه ا

يكتب.. فكل اإ�سكاالته �ستحل اإذا كتب ون�رص، 

ومهما كانت كتاباته ف�سيجد من ين�رصها له، 

أ قراءة �سلبية، اأعني ما  أ فق������ط، يقرا اإنه يقرا

اأعني������ه باأنه قارئ �سلب������ي، مثلما هو مواطن 

�سلبي، مثلما هو فرد �سلبي، مثلما هو مثقف 

�سلبي بني �رصيحة املثقفني الذين ال ي�سوبون 

بي�س  اإلي������ه غري نظ������رات �سفقة. �سع������ره االأ

يتوقف، ي�سع������د ال�سفار اإىل وجهه النوراين 

امل�سيء، هذا الوج������ه الذي هو عالمة على 

نقائ������ه الروحي. يكفيه ت�سكع������ه يف ال�سوارع 

ألوانه والنظر  أ�سكاله وا واإدانته للواقع ب������كل ا

خرين بع������ني االزدراء وال�سفقة. فجاأة  اإىل االآ

نه�س من زاويته: �سذٌج.. �سذٌج.. يا للعار.  

قالها ودنا م������ن الباب.. اأم�سكت به: ابق 
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أن������ت منهار..  أين �ستذه������ب.. ارحت ا هن������ا.. ا

اجل�������س.. �سن�������رصب حتى ال�سب������اح وعندها 

ن�رصب قهوة ونخرج.  

قال ببوؤ�س: لقد مللت ال�رصب وال�ستائم.. 

أزال اأم�سك به: لكنها  أنا ما ا يا للهول. قلت وا

حلظاتك املنع�س������ة الوحيدة التي تكون رائقاً 

فيه������ا... عندما تك������رث من ال�������رصب ويفلت 

ل�سانك.  

ق������ال: �سدقني لقد حدث ذلك كثرياً اإىل 

أنه ب������ات مبعث قرف لك������رثة تكراره  درج������ة ا

أنا اأبحث عن �سيء اآخر.. �سيء  الالجم������دي، ا

غ������ري موجود يف هذا العامل الفارغ. ثم �سوب 

اإيل نظرة كربياء وكاأنه ي�سوبها لطفل ر�سيع: 

لق������د �ساه������دت كل �سيء ولكنن������ي مل اأجد ما 

أنا يف  أبح������ث عنه هنا، منذ خم�س������ني �سنة وا ا

التفا�سيل التي مل ت������زدين اإال قناعة ب�رصورة 

اخلروج من هذا ال�سج������ن الذي بات اأ�سغر 

أ�ستطيع حتّمل البق������اء بني جدرانه  م������ن اأن ا

اخلانق������ة. عندما كنت يف عمرك، كنت اأقنع 

أ�سي������اء جديدة �ساأكت�سفها  نف�سي باأن هناك ا

هانة يف �سبيل  ولذلك علي االحتمال حتى االإ

ذاك االكت�س������اف، يبدو يل باأنني ع�ست حياة 

الب�رصية الفانية كلها، لقد جئت الأخل�س كل 

أكت�سفه.. لن اأخ�رص  ذاك الف������راغ واأعي�س������ه وا

�سيئاً اإذا اأ�رصق������ت ال�سم�س غدا ومل اأرها، كم 

أت�سكع مرة  من �سباحات م�ست ومل اأرها، لن ا

اأخرى يف �سوارع هذه املدينة ولن اأرى نظرات 

ال�سفق������ة الت������ي تُ�س������ّوُب اإيل وكاأنني مت�سول 

أ�س������ري نحو جنازتي  أت�س������ول احلياة. ل�سوف ا ا

م�رصوراً.. لن اأترك ر�سالة.. لن اأترك و�سية.. 

ال تخرج خلفي، ال تودعني، اأرغب اأال يودعني 

آب������ة وياأ�س الع������امل.. اأغلقت  اأح������د. وخرج بكا

الب������اب وا�ستلقيت على �رصيري.. �سحوت يف 

ال�سابعة �سباحاً وتذكرت ما حدث معي ليلة 

البارحة ظننتني كنت يف حلم، هل كان ر�سول 

هنا؟ ال �سيء ي�سري اإىل وجوده ليلة البارحة. 

ارتديت ثيابي وخرجت اإىل عملي يف ال�سابعة 

والن�س������ف. يف منت�سف الطريق لفت نظري 

جتمع ملوظفي وموظفات الدوائر احلكومية، 

وبع�س النا�س الذين يذهب������ون اإىل اأعمالهم 

عدام يف املدينة، ال�ساحة التي  حول �ساحة االإ

ت�سنق احلكومة فيها من تراه ي�ستحق.. وقد 

أنا�ساً معلقني من رقابهم  �سبق يل اأن �ساهدت ا

وقد مال������ت روؤو�سهم يف هذه ال�ساحة. دنوت 

من احل�سد.. ب������دا الرعب يتطاير من وجوه 

النا�س: من امل�سنوق؟.  

�ساألت يف �������رصي.. وفجاأة وقعت نظراتي 

عل������ى »ر�سول« اأجل.. ر�س������ول.. وكاأنه مل يكن 

مع������ي قبل �ساعات.. كان معلقاً من رقبته يف 

ذات امل������كان الذي علق في������ه الذين �سدرت 

حكام وكن������ت اأراهم �سباحاً  بحقه������م هذه االأ

ل������دى ذهاب������ي اإىل العم������ل.. مل يك������ن بثياب 
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ع������دام.. وب�سهولة ميي������ز الناظر اإليه باأنه  االإ

أ�سمع �سوى عبارة  هو الذي �سنق نف�س������ه.. مل ا

أل�سنة احل�سور:  واحدة حم������رية تتطاير على ا

»لكن ملاذا هنا؟!« .

أنيقة.. نزل  بعد قلي������ل وقفت �سي������ارات ا

أ�سخا�������س.. ابتعد اجلم������ع اإثر تدخل  منها ا

أ�سخا�س بقبعات.. ودنوا من »املعلق«.   ا

أ�ساروا باأ�سابعهم، مت اأخذ  اقرتبوا منه.. ا

�سور �رصيعة له. وبعد دقائق تقدم �سخ�سان 

من ذوي القبعات.. فكا احلبل، وحماله اإىل 

�سيارة.. تف������رق اجلمع يف كل اجتاه والوجوه 

حتمل ال�سوؤال املح������ري ذاته: »ولكن ملاذا هنا 

بال�سبط«.  

ف�سيلة االلتزام 

هن������اك �سوابط نراها حت������ى لدى اأفتك 

احليوانات املتوح�س������ة، فهذا احليوان البالغ 

ال�رصا�س������ة ال يتخل������ى عن واجب������ه يف اإطعام 

أنه ال يقدم على افرتا�س مولوده.  مولوده، ثم ا

وحتى احليوانات الواهنة فاإنها تقوم بتاأمني 

ع�������س اآمن لها تغفو فيه حر�سا على حياتها، 

أ�س������كال االن�سباط يف حي������اة النبات  ونرى ا

واملياه، وال������رتاب، فاأنت عندما تقوم بتلويث 

مي������اه يف حف������رة، اأو يف اإناء، ف������اإن هذا املاء 

أ  يقوم مبحاولة التخل�س من التلوث، وال يهدا

قب������ل اأن يعود نقيا، ومهما اأردت اأن تغرّي من 

أو  أو تقط������ع من اأغ�سانها، ا �سجار، ا ألوان االأ ا

حتى تبرتها من اجل������ذع، فاإنها تعود اإىل ما 

كانت عليه. 

كل �سيء يعود اإىل طبيعة فطرته. 

وهن������ا ميك������ن تاأويل مفه������وم احلرية يف 

ممار�س������ة احلياة، اإذ اإنه������ا ال تكون دوما يف 

باح������ة املطلقة، بل قد تكم������ن روحها يف  االإ

االلتزام وال�سبط، فاملاء يختار اأن يكون حرا 

يف عودت������ه اإىل النقاء، وال�سج������رة تختار اأن 

تكون ح������رة يف مداواة جروحها، والعودة من 

ن�سان يختار اأن يكون  جديد ب�سورة بهية، واالإ

حرا وهو يتقيد بالنوامي�س.

فاأنت تك������ون حرا قدر حفاظك اأن يكون 

خرون اأح������رارا، واإن وهبت نف�سك حرية  االآ

اأن تقمعهم يف معتقداتهم، عليك اأن متنحهم 

ذات احلري������ة حت������ى تك������ون لهم حري������ة اأن 

يقمعوك يف مذهبك. 

ممار�سة احلرية يف دائرة ال�سخ�س ذاته 

ال������ذي ميار�س اإيقاعات ه������ذه احلرية، وهو 

يتمت������ع بحرية اأن يفعل م������ا ي�ساء يف دائرته، 

ويف اللحظ������ة التي يتوىل فيها هذا ال�سخ�س 

ن������داءات عامة لتعميم ه������ذه الطقو�س، فاإنه 

يخ������رج عن حريت������ه، وي�سطو عل������ى حريات 

خرين.  االآ

اإذاً اأي حماول������ة لل�سعي �س������واء اإىل ذوبان 

أو ذوبان الغرب يف ال�رصق  ال�رصق يف الغرب، ا

لغاء هذه املزايا،  هي بذات االجتاه حماولة الإ
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ر�س،  واخل�سائ�س، واجلماليات من كوكب االأ

أبناء  بناء ال�������رصق، وا وهي خ�س������ارة فادحة الأ

أنها خ�سارة لكوكب  الغ������رب معا اإ�سافة على ا

نها �ستكون فقرية ومقت�رصة  ر�س ذاته������ا الأ االأ

عل������ى اجتاه واحد يف من������ط العي�س. ولذلك 

فحت������ى روح الطبيع������ة م�سرتكة م������ع فطرية 

ن�سان ترف�س اأي م�سعى للم�سيء يف هذا  االإ

االجتاه مهم������ا بلغ ذاك امل�سعى من قوة ومن 

ن اأي اإن�سان ومن اأي بقعة كان فاإنه  جربوت الأ

نه  يف النهاية الميلك اإال اأن يعود اإىل اأ�سله الأ

بب�ساطة الميلك اأن يغ������ري خ�سائ�س ومزايا 

�سل الذي  وجماليات، وحتى مورثات ذاك االأ

ت�س������كل منه وهنا على وهن وكذلك قوة على 

قوة. 

اإنه������ا املرحلة التي ميكن اعتبارها نقطة 

التحول الكربى، اأعن������ي اعتبارا من الن�سف 

الث������اين للقرن الع�رصين، م������ع بدايات ت�رصب 

ث������ورة التقنيات الك������ربى اإىل بقاع ال�رصق اإىل 

اأن اأخ������ذت �سكلها املع������روف بالنظام العاملي 

اجلديد، واأخذ هذا النظام يتفاعل تدريجيا 

أبينا- يف خمتلف اأنحاء العامل، بيد  أم ا -�سئنا ا

كرث �سلبية يف  أن������ه اأخذ يتفاعل ب�سورت������ه االأ ا

بع�������س بقاعنا، فغدا البع�س ير�سخ لهيمنته 

أنه تخلى  ب�سورة غاي������ة يف الوهن اإىل درجة ا

وجترد م������ن اأي خ�سو�سية تربط������ه بواقعه 

واأ�سوله وتركيبته االجتماعية، بعك�س غالبية 

خرى مثل املجتمعات اليابانية  املجتمعات االأ

الت������ي مل تتزحزح التقاليد اليابانية يف ذواتها 

رغم ترحيبها بنداء العوملة اجلديد، بل �سعت 

ن تك������ون موؤث������رة وفّعالة وكذل������ك م�سيفة  الأ

ب�سمة لها فيه، وهنا باعتقادي يتبلور النظام 

العاملي وي�ستمد �رصعيت������ه العوملية، لكن هل 

أبناء  هي م�سكلة هذا النظام، اأم هي م�سكلة ا

بع�س املجتمعات التي الترغب يف اأن ت�ساهم 

فيه، بل تنجرف يف تياره حيثما م�سى.

نح������ن نتحدث عن تركيب������ات ومعتقدات 

ر�سي������ة ول�سنا  وتقاليد جمتمع������ات الكرة االأ

دان������ة له������ذا املجتمع  أو االإ ب�س������دد التاأيي������د ا

م������ر خمتل������ف كل االخت������الف  أو ذاك، فاالأ ا

بالن�سبة للمجتمعات التي تعي�س غرب الكرة 

ر�سية.  االأ

وهذا اأي�سا ال يعن������ي القطيعة باأي حال 

ح������وال ق������در مايعني اللق������اء واملودة  من االأ

وتبادل  العميق������ة  احلميم������ة  وال�سداق������ات 

اخلربات بني جمتمع������ات ال�رصق وجمتمعات 

مكان اأن ت�رصق  أنه لي�������س باالإ الغ������رب. فكما ا

ال�سم�س من ال�رصق وتغرب يف ال�رصق اأي�سا، 

مكان اأن ت�رصق ال�سم�س من الغرب  ولي�س باالإ

مكان اإلغاء  وتغرب يف الغرب اأي�سا، فلي�س باالإ

ثنائي������ة الغرب وال�رصق، اأو حماولة توحدهما 

خرى.  واحدة على اإلغاء االأ

و لذلك ترى اأن مفهوم احلرية يف بالدنا 
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خمتلف عن مفهوم احلري������ة يف بالد الغرب 

فنحن ما ن������زال نعي�س هول �سدمة االنفتاح 

أبينا،  أم ا العوملي ال������ذي ُفر�س علينا �سئن������ا ا

واأظن اأن ذلك كان قد حدث عندما �سدمنا 

باالنفتاح املدين مع والدة املدينة الغربية بكل 

ت�سعباتها.

ن جتاوز الع������امل مدنية املدينة واأ�سبح  االآ

أولئك  املدين متخلفا بالن�سبة للعوملي. حتى ا

ر�سية و�سعوب  الذين يرف�سون عوملة الكرة االأ

ر�س، فاإنهم ال ميلكون اإال اأن يكونوا جزءا  االأ

من هذه العوملة، وال ميلكون اإال اأن ميار�سوها 

حت������ى وهم يف ذروة رف�سه������م لثقافة العوملة 

أبناء  أبناء ال�رصق اأو من ا �سواء كان هوؤالء من ا

الغرب.

اإذاً نحن واأمام هذه النقطة ما نزال ن�سعى 

ن نكون مدنيني رغم اأن غالبية جمتمعاتنا  الأ

تعي�������س يف املدن، بل حتى بع�������س العوا�سم 

�سالمية الكربى هي لي�ست اأكرث  العربي������ة واالإ

من ق������رى كبرية بكل ما حتم������ل القروية من 

مفاهيم وعادات وتقاليد.

اإننا ما نزال نعاين هول ال�سدمة، فنحن 

قبل اأن نتح������ول اإىل مدني������ني ون�سبع مدنية 

أنف�سن������ا اأمام اأن نكون عامليني،  أينا ا املدينة را

أو نعي�س يف عزل������ة وقطيعة عن املجتمعات  ا

خرى، وهذه ال�سدمة بذاتها تولد حاالت  االأ

متناق�سة بني فئات جمتمعاتنا.

هذه م�ساألة تكلفنا كثريا وندفع �رصيبتها 

ب�سور مرعبة دون اأن نلتف������ت اإليها، القرية 

هي ع������امل �سغ������ري مغلق عل������ى اأقرب������اء، يف 

غلب على  مناطقها يعتمد ال�س������كان على االأ

ر�س،  تربية املوا�سي والدواج������ن وفالحة االأ

يف ح������ني تكون املدين������ة مناق�سة لنمط تلك 

عراق  دي������ان واالأ احلي������اة، فهي ممتلئ������ة باالأ

والقوميات واللغات.

اإ�ساف������ة اإىل تعدد م�سادر ال������رزق التي 

تفر�س عل������ى النا�������س الت�سام������ح والت�ساهل 

ن النا�س هم  والليون������ة يف �سبيل التوا�س������ل،الأ

الذين يحملون اأرزاق بع�سهم البع�س، وقدر 

م������ا يتمتع املدين ب������روح الت�ساه������ل والليونة 

والب�سم������ة واللط������ف، ق������در م������ا يك�سب يف 

رزقه. فرتاه �سيئ������ا ف�سيئا ينفتح على �رصائح 

النا�س املختلفة ب�سبب طبيعة املدنية وكذلك 

يكون يف اأ�رصت������ه واأ�سدقائه و�سائر عالقاته 

�رصية.  االجتماعية واالأ

ن�سان اإىل االلتزام، كي ت�ستوي  يحت������اج االإ

ن االلتزام  حياته ولو وفق م�ستويات معينة، الأ

هنا يكون كامللح للحياة ينقذها من اأن تكون 

نيئة الطعم فيها. 

كلمة اخلتام 

احلياة تقرتن هنا بوجود َمن نحب، واإذا 

خلت احلياة من احلب، خلت من الدفء.

عمى:  يقول املظفر االأ

ق��ب��ل��ت��ه ف��ت��ل��ظ��ى ج��م��ر وج��ن��ِت��ِه 

 وفاح من عار�سيه العنرُب العبُق 

وج�����ال ب��ي��ن��ه��م��ا م����اء والع��ج��ب 

وال ينطفي ذا وال ذا منه يحرتُق 
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ويقول ال�سيخ عّز الدين املو�سلي: 

ك�����ال�����زرد امل����ن����ظ����وم اأ�����س����داُغ����ُه 

ورد  مل��������ا  ك���������ال���������ورد  وخ�������������ده 

وق���ب���ل���ت���ه  ال����ل����ث����م  يف  ب����ال����غ����ت 

يف اخل����د ت��ق��ب��ي��ًل ي��ف��ك ال����زرد 

ويقول ابن �سابر: 

 ق��ب��ل��ت وج��ن��ت��ه ف��األ��ف��ت ج��ي��ده 

امليا�ش  بغطفه  وم��ا���ش َ  خ��ج��ًل 

ف��ان��ه��لَّ م��ن خ��دي��ه ف���وق ع����ذاِرِه 

���ش  ع���رٌق يحاكي ال��ط��لَّ ف��وق االآ

خ��دوِدِه  ورد  ا�ستقطرت  فكاأنني   

اأنفا�سي  م��ن  ال��زف��رات  بت�ساعد 

ويقول �ساعر: 

ق�������ب�������ل�������ُت رج��������������ل ح����ب����ي����ب����ي 

ف����������������������ازورَّ واح����������م����������ر خ����������دًا 

وق��������������������ال ت�������ل�������ث�������م رج������ل������ي 

ل�������ق�������د ت����������ن����������ازل����������َت ج�����������دًا 

ف�����ق�����ل�����ت م�������اج�������ئ�������ُت ب������دع������ًا 

ح������������دًا  جت����������������������������اوزُت  وال 

رج������������ٌل �����س����ع����ت ب�������ك ن����ح����وي 

ح��������ق��������وق��������ه��������ا الت�����������������������وؤدى 

يقول حميي الدين بن عربي: 

اعل������م اأن احلب معق������ول املعنى واإن كان 

ال يح������د فهو م������درك بالذوق غ������ري جمهول 

مور املعلومات  ولكنه عزيز الت�سور ف������اإن االأ

عل������ى ق�سمني منها ما يحد ومنها ما ال يحد 

واملحبة عن������د العلماء بها املتكلمني فيها من 

م������ور التي ال حت������د فيعرفها من قامت به  االأ

ومن كانت �سفته وال يعرف ما هي وال ينكر 

وجودها ولهذا قلنا:

حقيقته ت���درى  وال  ذوق  احل���ب 

واهلل واهلل..  ع��ج��ب  ذا  األ���ي�������ش 

واختلف النا�س يف حد احلب، فما راأيت 

اأح������دا حده باحلد الذاتي بل ال يت�سور ذلك 

آثاره ولوازمه  فما حده من حده اإال بنتائجه وا

وال �سيم������ا وقد ات�سف ب������ه العزيز وهو اهلل 

فال ح������د للحب يعرف به ذاتي������ا ولكن يحد 

باحلدود الر�سمية واللفظية فمن حد احلب 

ما عرفه ومن مل يذق������ه �رصابا ما عرفه ومن 

ق������ال رويت منه ما عرف������ه فاحلب �رصب بال 

ري قال بع�س املحجوبني ))�رصبت �رصبة فلم 

أبو يزيد:  أبداً(( فقال ا اأظماأ بعدها ا

 ))الرجل من يح�سو البحار ول�سانه خارج 

على �سدره من العط�س((. واأح�سن ما �سمعت 

فيه ما حدثنا به غري واحد عن اأبي العبا�س 

ابن العريف ال�سهناج������ي، قال �سمعناه وقد 

�سئ������ل عن املحبة فق������ال ))الغرية من �سفات 

املحبة والغرية تاأبى اال ال�سرت فال حتد((.

رادة   احلب تعلق خا�س م������ن تعلقات االإ

فال تتعلق املحبة اإال مبعدوم غري موجود يف 

حني التعلق يريد املحب وجود ذلك املحبوب 

نها قد تتعلق  أو وقوعه واإمنا قلت اأو وقوعه الأ ا

باإع������دام املوجود واإع������دام املوجود يف حال 

كون املوج������ود موجودا لي�س بواقع فاإذا عدم 

املوجود الذي تعلقت به املحبة فقد وقع وال 

عدام فاإنه جهل من قائله وقولنا  يقال وجد االإ



اإ�رشاقة �شم�س احلياة

العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 240

يريد وجود ذلك املحبوب واأن املحبوب على 

احلقيقة اإمنا هو معدوم فذلك اأن املحبوب 

للمح������ب ه������و اإرادة اأوجب������ت االت�سال بهذا 

ال�سخ�س املعني كائن������ا من كان اإن كان ممن 

أو ينكح  أن������ه اأن يعانق فيح������ب عناقه ا من �سا

أو يجال�������س فيحب جمال�سته  فيح������ب نكاحه ا

فما تعلق حبه اإال مبعدوم يف الوقت من هذا 

ال�سخ�������س فيتخيل اأن حبه متعلق بال�سخ�س 

ولي�س كذلك وهذا هو ال������ذي يهيجه للقائه 

وروؤيته فل������و كان يحب �سخ�سه اأو وجوده يف 

عينه فال فائدة ملتعلق احلب به فاإن قلت اإنا 

أو تقبيله اأو عناقه  كنا نحب جمال�سة �سخ�س ا

أو تاأني�س������ه اأو حديثه ثم ن������رى حت�سل ذلك  ا

واحلب ال يزول مع وج������ود العناق والو�سال 

فاإذا متعل������ق احلب قد ال يكون معدوما قلنا 

اأنت غالط اإذا عانقت ال�سخ�س الذي تعلقت 

أو موؤان�سته فاإن  املحبة بعناقه اأو جمال�ست������ه ا

متعلق حبك يف تلك ح������ال ما هو باحلا�سل 

واإمنا هو بدوام احلا�سل وا�ستمراره والدوام 

واال�ستمرار معدوم م������ا دخل يف الوجود وال 

تتناه������ى مدته فاإذا م������ا تعلق احلب يف حال 

الو�سل������ة اإال مبعدوم وهو دوامها وما اأح�سن 

ما جاء يف القراآن قوله: ))يحبهم ويحبونه(( 

ب�سمري الغائب والفعل امل�ستقبل فما اأ�ساف 

متعلق احل������ب اإال لغائب ومعدوم وكل غائب 

أم������ر عدمي يتعلق  فهو مع������دوم، فاملحبوب ا

املح������ب به اأن يراه موجودا يف عني موجودة، 

آه انتق������ل حب������ه اإىل دوام تلك احلال  ف������اإذا را

التي اأحب وجودها من تلك العني املوجودة، 

ف������ال يزال املحبوب معدوما وما ي�سعر بذلك 

اأكرث املحبني اإال اأن يكونوا عارفني باحلقائق 

ومتعلقاته������ا فم������ن �ساأن املحب������وب اأن يكون 

معدوم������ا وال بد فيحب اإيج������اد ذلك املعدوم 

والبد ال يف معدوم هذا اأمر حمقق ال بد منه.
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الب������د من التنوي������ه بداية اإىل اأن تفاق������م اأزمة املياه يف الع������امل وال�سيما يف 

ر�ض ففي تقرير  أثار قلق������اً كبرياً لدى معظم �س������كان االأ خرية قد ا العق������ود االأ

للجنة هيئة االأمم املتحدة لتقييم املوارد املائية العذبة املتاحة يف العامل خالل 

القرن احلايل اإ�سارة اإىل انخفا�ض ملحوظ يف ن�سيب الفرد من املياه بلغ %40 

عل������ى مدى 25 عاماً من القرن الع�رشي������ن واأعلن البنك الدويل عام 1995 اإن 

نق�ض املياه يهدد اأكرث م������ن80 دولة واأكدت درا�سة ن�رشتها جملة �ساين�ض جور 

كاتب وباحث �صوري. ❁❁

ò

النهر العظيم.. 

اأمـــــام اأزماتــــــه الكـــــــربى

د. تركي �صقر

❁
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ر�ض ي�ستهلكون  مريكية اأن �س������كان الأ نال الأ

يف الوق������ت احلا�رض 54% م������ن م�سادر املياه 

أنه نتيج������ة للزيادة الكبرية يف عدد  العذبة وا

ال�سكان �ست�سل احتياجاتهم من املياه العذبة 

املتجددة اإىل 70% م������ن املوارد املتاحة حتى 

عام 2025.

 وطبقاً لذلك ميكن القول اإن ق�سية املياه 

باتت تت�سدر الق�سايا ذات الهتمام الوطني 

والدويل وق������د توج هذا الهتم������ام بالتوقيع 

على التفاقية التي تنظم ا�ستخدام املجاري 

غرا�ض غري املالحية  املائي������ة الدولي������ة يف الأ

أو  ع������ام 1997 اإذاً مل تعد املياه ق�سية وطنية ا

اإقليمية فح�سب واإمنا اأ�سبحت ق�سية عاملية 

تره������ق اجلميع ملا لها م������ن اأهمية يف تطور 

وازدهار الأمم وخا�سة مع ظاهرة الحتبا�ض 

احلراري وال�سح املائي الذي يواجه العامل وكل 

دارة احلديثة واملتكاملة ويف  ذلك يف غياب الإ

قليمية التي  ظل ال�رضاعات ال�سيا�سي������ة والإ

)1(
انعك�ست على احلقوق املائية امل�سرتكة.

اإن املنطق������ة العربية رغ������م كل ما تتمتع 

أنها تعاين من نق�ض  به من نعم وخريات اإل ا

وا�س������ح يف موارده������ا املائي������ة م�سريي������ن اإىل 

اأن70 باملئ������ة من م�سادرن������ا املائية تاأتي من 

اخل������ارج ومو�سحني اأن املنطقة العربية رغم 

أنها متثل15 باملئ������ة من م�ساحة العامل اإل اأن  ا

مط������ار ل تزيد عل������ى2 باملئة من مواردها  الأ

املائية الكلية كما اأن مواردها املائية املتجددة 

ال تتجاوز ن�سبة1 باملئة.

وبالفعل تزايدت املخاوف من ندرة املياه 

العربية اإذ اإن 19 دولة عربية تقع حتت خط 

الفقر املائي بينما متثل املياه ناقو�س اخلطر 

الذي يدق بقوة عل������ى منطقتنا العربية ويف 

ه������ذا البح������ث �سلطن������ا ال�سوء عل������ى النهر 

أنهار العامل قاطبة  العظيم نهر النيل اأط������ول ا

زمة الكربى التي مي������ر بها جراء التنازع  واالأ

على اقت�س������ام مياهه والت������ذرع بعدم كفايته 

ل�س������د احتياجات دول حو�س������ه الع�رصة فيما 

زمة اجلديدة  احلقيق������ة اأن امل�ستهدف من االأ

دولتا امل�س������ب العربيتان م�رص وال�سودان يف 

الوق������ت الذي تتزايد فيه ف������ن اإ�رصائيل بني 

فريقي������ة لتحقق اأطماعها القدمية  الدول االأ

يف ا�ستجرار بع�س مي������اه النيل اإىل �سحراء 

النق������ب وا�ستق������دام ماليني اليه������ود اجلدد 

قامة اإ�رصائيل التوراتي������ة الكربى والنقاط  الإ

الت������ي يتناولها البحث ه������ي مكونات حو�س 

الني������ل واالتفاقي������ات الدولي������ة الت������ي حتكم 

نهار الك������ربى ومنها نهر النيل ثم  اقت�سام االأ

�رصائيلية وكيفية  طماع االإ زمة احلالية واالأ االأ

زمة؟؟ الت�سدي لهذه االأ

� - مكونات حو�ش النيل:

متت������د منطق������ة حو�������س الني������ل والقرن 

فريقي ب�سكل طويل من منطقة البحريات  االأ
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فريقية الواقعة جنوبا عند خط  العظمى االأ

اال�ست������واء و�سم������اال حتى ال�ساح������ل امل�رصي 

املط������ل على البحر املتو�س������ط، هذا، وتتكون 

ه������ذه املنطق������ة م������ن 10 كيان������ات �سيا�سية، 

أرتريا–  هي: م�������رص– ال�سودان– اإثيوبي������ا– ا

الكونغ������و الدميقراطية  كيني������ا–  اأوغن������دا– 

)زائري(– رواندا– بوروندي– وتنزانيا.

 تتميز دول منطق������ة حو�س النيل بتعدد 

ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية،  مكوناتها 

اإ�سافة اإىل تنوع خرباتها التاريخية وال�سيا�سية، 

وقد اأدى هذا التنوع اإىل تباين جدول اأعمال 

كياناتها ال�سيا�سية، فدول منطقة البحريات 

فريقية العظمى )اأوغندا– كينيا– تنزانيا–  االأ

رواندا– بورون������دي– الكونغو الدميقراطية( 

ظلت ت�سه������د حالة م�ستفحل������ة من احلروب 

أثر �سلبياً على ا�ستقرار جنوب  الداخلية، مبا ا

ال�سودان، واإ�ساف������ة لذلك فقد ظلت اإثيوبيا 

أك������رث ارتباطاً ب�رصاع������ات منطقة  وارتري������ا ا

فريق������ي، و�رصاعاته������ا الداخلية  الق������رن االأ

مر ال������ذي اأدى اإىل التاأثري على  والبيني������ة، االأ

ا�ستقرار �رصق ال�سودان، اأما م�رص وال�سودان، 

أك������رث ارتباطا بق�ساي������ا ال�رصاع  فقد ظ������ال ا

�رصائيل������ي. يف �س������وء ذلك ميكن  العربي-االإ

هم  فريقي هو املنطقة االأ القول اأن القرن االأ

من القومي العربي  يف اأفريقيا بالن�سب������ة لالأ

نظ������را ملوقعه اجلغرايف م������ن الوطن العربي 

ووجوده �سمن �رصيانني مائيني حيويني هما 

حمر ونهر الني������ل واإذا كان البحر  البح������ر االأ

حم������ر يعترب نظرياً بحراً داخلياً عربياً اإال  االأ

فريقية  أك������رث من 1000كم من �سواطئه االأ اأن ا

أثيوبي������ا فعلياً  ريرتي������ا و�سيط������رة ا التابع������ة الأ

و�ساع  على �سواطئ جيبوت������ي وا�سطراب االأ

وفق������دان ال�سيطرة عل������ى �سواطئ ال�سومال 

حمر ب������وؤرة خطر على  جع������ل من البح������ر االأ

الوط������ن العربي بدالً من اأن يكون عامل اأمن 

واأمان وكذلك بالن�سب������ة لنهر النيل فهو نهر 

عربي يف م�سب������ه ونهر غري عربي يف منبعه 

وم������ن هنا ميكن اأن تكون مي������اه النيل مرتعاً 

ثارة التحري�س  �سابع اخلارجية الإ خ�سباً لالأ

خر والتي قد ت�سل اإىل  والفن بني احلني واالآ

حد ن�سوب اخلالف������ات والنزاعات املر�سحة 

للح������روب ب������ني دول امل�س������ب العربية م�رص 

وال�س������ودان وبع�س دول حو�������س النيل التي 

ت�سكل دول املنبع لنهر النيل.

يتك������ون حو�������س الني������ل م������ن )10( دول 

كم������ا اأ�رصنا �سابقاً وه������ي دولتا امل�سب م�رص 

وال�س������ودان و)8( دول معظمه������ا يف الق������رن 

فريق������ي وه������ي اأريرتي������ا واإثيوبي������ا وكينيا  االأ

واأوغندا وتنزانيا وروندا وبوروندي والكونغو 

أنهار العامل  ويعت������رب نهر النيل واحداً من اأهم ا

من حي������ث جمراه الذي يبل������غ 6670كم ومن 

حيث عب������وره لع�رص دول مبناخ������ات متباينة 
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مط������ار الهاطلة على  ومن حي������ث كمي������ة االأ

حو�س������ه والتي تبل������غ2000 مليار مرت مكعب 

�سنوياً ومن حي������ث عدد �سكان حو�سه البالغ 

)2(
300 مليون ن�سمة.

 وميك������ن تق�سيم حو�������س النيل اإىل ثالثة 

اأق�سام:

- املناب������ع والرواف������د اال�ستوائية.)النيل 

بي�س –بحرية فيكتوريا(. االأ

اله�سب������ة  يف  والرواف������د  املناب������ع   -

زرق –بحرية تانا(. ثيوبية.)النيل االأ االإ

- جمرى نه������ر النيل يف ال�سودان وم�رص. 

بي�س املتو�سط. حتى البحر االأ

اأ- منابع وروافد النيل اال�ستوائية:

أه������م مناب������ع  تعت������رب بح������رية فيكتوري������ا ا

بي�س وهي تق������ع يف قلب اله�سبة  الني������ل االأ

مطار ويعلو �سطحها  اال�ستوائية الغزي������رة االأ

مر الذي ي�ساعد  عن �سطح البحر 1135م االأ

يف دف������ق املياه اإىل البحر بط������ول يزيد على 

6700ك������م كما تعترب بحرية فيكتوريا من اأكرب 

بحريات العامل حي������ث تبلغ م�ساحتها 69000 

مربع وفيه������ا حوايل 3000 جزي������رة واأعمق 

نقطة فيها 80 م وتت�ساطاأ مع ثالث دول هي 

مطار  كينيا واأوغن������دة وتنزانيا يبلغ معدل االأ

الهاطل������ة على البحرية 1500مم �سنويا وتبلغ 

كمية املي������اه الداخلة اإىل البحرية 118 مليار 

م������رت مكعب يف العام تفقد منها 84.5 مليار 

نهار  أه������م االأ مرت مكع������ب نتيج������ة التبخر وا

التي تغ������ذي فيكتوريا هي نهر كاجريا بطول 

670كم وبحرية كيوج������ا وم�ساحتها 7500كم 

مرب������ع ويخرج م������ن البحرية ني������ل فيكتوريا 

ال������ذي يتجه �سم������االً منح������دراً عرب �سالالت 

وج������زر م������ارا ومتغذياً من بح������ريات عديدة 

يف طريقه وه������ي بحرية ال������ربت وم�ساحتها 

5700ك������م وبحرية ج������ورج واإدوارد التي تبلغ 

م�ساحته������ا 1200ك������م مرب������ع ث������م يرفد نيل 

بي�س نهر بحر الغزال  فيكتوري������ا اأي النيل االأ

الذي يبل������غ �رصف������ه ال�سنوي11،8مليار مرت 

أنهر هي: نهر  مكعب وت�سب يف حو�سه �ستة ا

الع������رب- نهراللول- نهر ينجو- نهر اجلور-

أوب������اي ويرفده اأي�ساً بحر  نهر التوجن– نهر ا

اجلبل الذي يبلغ �رصفه ال�سنوي 32،2 مليار 

بي�س بنهر  مرت مكعب �سنويا ويلتقي النيل االأ

 الذي 
)3(

ال�سوباط الغزير الق������ادم من اإثيوبيا

�سياأتي ذكره الحقا.

واأطلق عل������ى النيل املنح������در من بحرية 

بي�س نظراً لكرثة �سالالته  فيكتوريا النيل االأ

بي�س  بعد خروجه من البحرية وت�سكل الزبد االأ

يف جمراه لع�رصات الكيلو مرتات.

اله�سبة  يف  وال���رواف���د  امل��ن��اب��ع  ب- 

ثيوبية: االإ

زرق  تعترب بحرية تانا اأهم منابع النيل االأ

وهي تقع قريبا من احلافة الغربية لله�سبة 
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ثيوبية وتعلو عن �سطح البحر1840م وهي  االإ

اأعلى من فكتوريا باأكرث من700م وم�ساحتها 

نحو 3960 ك������م مربع وينح������در يف البحرية 

نهار وامل�سي������الت ويقدر �رصف  عدٌد م������ن االأ

البح������رية ال�سن������وي ح������وايل 3،85 مليار مرت 

زرق من بحرية تانا  مكعب ويخرج الني������ل االأ

ن الروا�سب تبقى يف البحرية ولذلك  نظيفا الأ

زرق ل�سفاء مائه ويتغذ  اأطل������ق عليه النيل االأ

ى يف طريقه بالروافد في�سل اإيراده ال�سنوي 

أك������رث من 50،25 مليار م مكعب يف العام  اإىل ا

وي�سكل نهر عطربة الذي ينبع من املرتفعات 

ثيوبي������ة وي�س������ب يف جمرى النه������ر �سمال  االإ

اخلرط������وم اأهم الروافد حيث يقدر ت�رصيفه 

 
)4(

ال�سن������وي بحوايل 11،84 م مكع������ب �سنوياً

آنفاً فينبع  أم������ا نهر ال�سوب������اط امل�سار اإلي������ه ا ا

ثيوبية ولكنه ي�سب يف  أي�س������اً من اله�سبة االإ ا

بي�س جن������وب مدينة ملكال جنوبي  النيل االأ

ال�سودان باإيراد �سنوي يقدر ب 18مليار مرت 

مكع������ب وميكن القول اإن معظ������م مياه النيل 

را�سي  زرق بعد دخولهما اإىل االأ بي�س واالأ االأ

ال�سودانية تاأتي من احلب�سة وت�سكل مياه النيل 

ن مياه  زرق 85% م������ن جمموع مياه النيل الأ االأ

بي�س تتعر�س للتبخر ال�سديد ب�سبب  النيل االأ

ت�سكل امل�ستنقعات الوا�سعة يف جمراه وتو�سعه 

ماكن. اإىل اأكرث من األفي مرت يف بع�س االأ

ال�������س���ودان  يف  ال���ن���ه���ر  جم�����رى  ج- 

وم�ر:

يب������داأ جمرى النهر بالتوح������د بعد التقاء 

زرق يف منطقة املقرن  بي�������س ب������االأ النيل االأ

باخلرطوم التي ت������كاد اأن تتو�سط نهر النيل 

من منابع������ه اال�ستوائية اإىل م�سبه يف البحر 

أنه على امتداد  مر الهام ا بي�س املتو�سط واالأ االأ

امل�ساف������ة من املنبع اإىل امل�سب يلقي النهر ما 

يحمله من رمال وطني وي�سكل حو�سا ر�سوبيا 

تتباين خ�سوبته بح�سب ات�ساع و�سيق جمرى 

أك������رث ما تظهر فيما وراء  النهر حيث تظهر ا

أ�سوان التي تبعد عن اخلرطوم 1885كم اأي  ا

حو�������س النيل يف م�رص وال�سيم������ا دلتا النيل 

�سكندرية وال�سالالت التي  قبل و�سوله اإىل االإ

تعرت�س نهر النيل من اخلرطوم اإىل ال�سودان 

تبل������غ �ستة �س������الالت هي: �س������الل ال�سبلوقة 

)ال�ساد�������س( و�س������الل العبيدي������ة )اخلام�س( 

�سالل منطقة مروي )الرابع( و�سالل منطقة 

أب������ي فاطمة )الثالث( �س������الل منطقة �رص�س  ا

أ�سوان وهو ال�سالل  )الثاين( �سالل منطق������ة ا

أ�سوان 1200 كم  ول( ويج������ري النيل بعد ا )االأ

أي������ة عوائق كما التوجد  اإىل م�سبه من دون ا

أية روافد تذكر �سوى نهر عطربة القادم من  ا

 وباملح�سلة فاإن م�رص 
)5(

ثيوبي������ة اله�سبة االإ

وال�س������ودان اليرفدان النيل ب������اأي رافد �سوى 
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ال�سي������ول املو�سمي������ة التي تك������رث يف ال�سودان 

وتت�ساءل يف م�رص ولهذا دالالته يف ممار�سة 

ال�سغوط املائية على م�رص وال�سودان وخلق 

خر وو�سع م�رص يف  زم������ات بني احلني واالآ االأ

دائ������رة القلق الدائ������م العتمادها الكلي على 

املياه القادمة من خارج حدودها.

واالت���ف���اق���ي���ات  ال��ن��ي��ل  م���ي���اه   -  �

الدولية:

�ساغ الفق������ه الدويل عددا من النظريات 

نهار الدولية يف  التي تنظم ا�ستخدام مياه االأ

غري �سوؤون املالحة منذ اأكرث من قرنني حيث 

قليمية عام 1895  ظهرت نظرية ال�سيادة االإ

الت������ي تعني حق دول������ة منبع النه������ر الدويل 

بالت�رصف بكامل مي������اه النهر الذي ينبع من 

أرا�سيه������ا وب�سورة مطلق������ة دون اأي اعتبار  ا

خرى الت������ي مير بها النهر  حلقوق الدول االأ

و�سمي������ت هذه النظرية الت������ي تقوم على حق 

أرا�سيها وثرواتها  �سيادة الدولة على كام������ل ا

دون اأن ينازعه������ا اأحد با�س������م مبداأ هارمون 

 لكن هذه 
)6(

ن�سب������ة اإىل االمريك������ي هارم������ون

النظرية القت الرف�س التام داخل الواليات 

مريكي������ة وخارجها حيث ظهرت  املتح������دة االأ

قليمية  على اأثرها مبا�رصة نظرية الوحدة االإ

املطلقة التي تعني حقوق جميع الدول مبياه 

أرا�سيها واليحق لدول  نهار التي جتري يف ا االأ

املناب������ع اأن تت�رصف باأي ت�������رصف يوؤثر على 

اجلري������ان الطبيعي ملي������اه النهر دون الرجوع 

اإىل دول املجرى وامل�سب للنهر العابر ويبدو 

اأن اتفاقية عام 1929 ب�ساأن مياه النيل التي 

�سنذكره������ا الحقاً تقوم على ه������ذه النظرية 

ث������م ظهرت عدة نظري������ات اأخرى حاولت اأن 

توفق بني النظريت������ني ال�سابقتني هي نظرية 

قليمية املحدودة ونظرية ال�سيادة  الوحدة االإ

قليمية املقيدة ونظرية وحدة امل�سالح وما  االإ

يهمنا يف هذا ال�سياق هو اتفاقية عام 1929 

الناظمة ال�ستخدام مياه النيل يف دول امل�سب 

م�رص وال�سودان وكذل������ك االتفاقية الالحقة 

عام 1959. واجلدي������ر بالذكر فقد ت�سمنت 

اتفاقية عام 1929 تق�سي������م املياه بني م�رص 

وال�سودان بن�سبة 1/12 فح�سلت م�رص على 

ح�سة مقدارها48 ملي������ار مرت مكعب بينما 

ح�سل ال�س������ودان على 4 مليارات مرت مكعب 

أ�سوان  ي������راد ال�سنوي للنيل يف ا باعتبار اأن االإ

84 مليار مرت مكع������ب يتبخر منها ويهدر يف 

البحر 22 مليار فيبقى ما مقداره 52 مليار 

أ�سلفنا بني البلدي������ن. ثم جاءت  ت������وزع كم������ا ا

اتفاقي������ة عام 1959 بع������د احتجاج ومطالبة 

م������ن ال�س������ودان وبعد ا�ستنف������اد ح�سته وفقا 

التفاقية 1929حيث اأ�سبحت ح�سة ال�سودان 

14،5مليار م������رت مكعب وح�سة م�رص 52.5 

 واأما االتفاقيات مع دول 
)7(

مليار مرت مكعب

املنبع فق������د كانت مو�سع اهتم������ام بريطانيا 
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باعتبارها ت�ستعمر م�������رص وعدد من الدول 

فريقية وكان������ت مهتمة بو�سول مياه النيل  االأ

اإىل م�رص دون اأي نق�س يف احلقوق التاريخية 

فمنذ عام 1891 اأبرمت االتفاقيات وتبادلت 

املذكرات مع الدول ذات النفوذ �رصق وو�سط 

مرباطورية  اأفريقيا مثل اإيطاليا وبلجيكا واالإ

ثيوبي������ة ل�سمان تدفق مي������اه النيل ب�سكل  االإ

طبيع������ي اإىل م�������رص بل واإعط������اء م�رص حق 

الرقابة على النيل يف ال�سودان وباقي البلدان 

الواقع������ة حت������ت النفوذ الربيط������اين وخا�سة 

الدول الواقعة حول البحريات العظمى مثل 

اأوغندا وتنزانيا وكينيا. ووقعت بريطانيا يف 

ذاك الوقت اتفاقا م������ع اإثيوبيا ب�ساأن بحرية 

زرق ووقعت مع بلجيكا مايخ�س  تانا والنيل االأ

رواف������د النيل يف الكونغو ورون������دا وبورندي 

واالعرتا�سات الت������ي ت�سوقها دول املنبع بعد 

ول  توقيعها على اتفاقية عينتيب�ي يف الربع االأ

من الع������ام احلايل 2010 ت������دور حول حمور 

رئي�سي يقوم عل������ى اأن االتفاقيات وقعت يف 

العهود اال�ستعماري������ة والقيمة لها والتعرتف 

بها هذه الدول بعد ا�ستقاللها.

ودول  امل��ن��ب��ع  دول  ب��ني  زم����ة  االأ  -3

�سباب املعلنة واملخفية(: امل�سب )االأ

هناك جمل������ة من العوام������ل جعلت اأزمة 

خر  أ�سها بني احلني واالآ مياه النيل تط������ل برا

فا�سح������ة يف املجال لن�س������وب خالفات ثنائية 

متَّ ال�سيط������رة عليها واحتواوؤه������ا �سابقا اإىل 

خرية التي اأخذت �سكاًل  زمة االأ اأن ب������رزت االأ

حاداً وخا�سة بعد اأن حتولت اإىل طرفني هما 

دول املنبع ودول امل�سب فدول املنبع تطالب 

باإلغاء االتفاقيات ال�سابقة واعتبارها باطلة 

نها مت������ت يف العهد اال�ستعماري واأ�سبحت  الأ

م������ن املا�سي وزادت حاجة بل������دان املنبع اإىل 

املي������اه من اأج������ل م�ساريع التنمي������ة واأ�سحى 

أ�س�س جديدة  ملحاً اقت�سام مي������اه النيل على ا

تختلف جذرياً عن املبادئ التاريخية ال�سابقة 

زمة هي ب�سبب  ولذلك يعترب بع�سه������م اأن االأ

ع������دم عدالة توزيع املي������اه املتاحة بني جميع 

طراف املت�ساطئة بينم������ا يعزوها بع�سهم  االأ

خر اإىل زيادة الطلب وقلة العر�س يف مياه  االأ

أ�سباب خفية  النيل ولكن هناك من ي�سري اإىل ا

غرا�س  تتعلق بتاأ�سي�س مياه النيل وا�ستغاللها الأ

أ�سباب  وغايات �سيا�سية وبح�سب ذلك جنمل ا

أ�سباب خمفية على  أ�سباب معلنة وا زمة اإىل ا االأ

النحو التايل:

�سباب املعلنة: �- االأ

أنها  كم������ا اأ�رصنا �سابقا تدعي دول املنابع ا

التاأخ������ذ ا�ستحقاقها ب�س������كل عادل ومن�سف 

أرا�سيها واأن  م������ن مياه النيل التي تنبع م������ن ا

كرب من معظ������م مياه النهر هما  امل�ستفي������د االأ

دولتا امل�سب م�رص وال�سودان واأن االتفاقيات 

ال�سابقة اأكل الده������ر عليها و�رصب وهي من 
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�سنع ال������دول امل�ستعمرة وخا�س������ة بريطانيا 

الت������ي كان م������ن م�سلحتها تعزي������ز زراعات 

ل�ساحلها وال�سيم������ا زراعة القطن يف م�رص 

وال�س������ودان لت�سغيل م�سانع ن�سيجها املتعددة 

نكليزية وتذكر تل������ك الدول اأن  يف امل������دن االإ

م�رص لوحدها ت�ستغل اأكرث من 90% من مياه 

النيل.

وم������ن جهة اأخرى ي�سري اخل������رباء اإىل اأن 

زم������ة يف جوهره������ا تع������ود اإىل اخللل يف  االأ

ن نهر النيل من  معادلة العر�س والطل������ب الأ

نهار ال�سعيف������ة التدفق واأن الفاقد املائي  االأ

كبري جدا ففي العامل 270 نهراً دولياً تتدفق 

أو اأكرث ويف اأفريقيا  مياه كل منها عرب دولتني ا

وحدها56 نهرا دوليا م�سرتكا واأما نهر النيل 

أنهار الع������امل وتهطل على جمراه  فه������و اأطول ا

اأمطار غزيرة تبل������غ 2000 مليار مرت مكعب 

لكن عبوره مبناخات خمتلفة بدد هذا الرثاء 

نهار  املائ������ي الهائل وجعل النيل م������ن اأقل االأ

العاملية دفقا مائيا حيث يبلغ دفقه 7% فقط 

م������ن الهاطل ال�سخ������م وبل������غ متو�سط دفقه 

أ�سوان حم�سوبا من ع������ام 1929 اإىل عام  يف ا

1959 فقط 84 مليار م������رت مكعب تتوزعها 

م�رص وال�سودان بن�سبة 1/3 مبوجب اتفاقية 

عام 1959 التي التعرتف بها دول املنابع وال 

تعتربها ملزمة لها فالعر�س احلايل للنهر 84 

مليار تتقا�سمها م�رص وال�سودان بينما الطلب 

الكلي لدول احلو�س يبلغ 136،40 مليار مرت 

مكعب اأي اإن هناك عجز يف مياه النهر يبلغ 

52،40 ملي������ار م������رت مكعب فم������ن اأين ميكن 

�سافية ل�سد االحتياجات  توفري هذه املياه االإ

احلالية واال�ستعداد لالحتياجات امل�ستقبلية؟ 

زمة تكمن  أ�سباب االأ ويعترب خرباء املي������اه اأن ا

يف هذه النقط������ة واأن احللول تاأتي من زيادة 

العر�س ملي������اه النيل من خالل الرت�سيد وبناء 

مطار التي تذهب �سدى  ال�سدود حل�س������د االأ

على طول جمرى النهر البالغ اأكرث من6760 

)8(
كم.

�سباب املخفية: �- االأ

�سباب املعلنة اإال  على الرغم من وجاهة االأ

كمة ما وراوؤها( فامل�ساألة  اأن هن������اك )وراء االأ

لي�ست عدم عدالة التوزي������ع بني دول املنابع 

وامل�س������ب ولي�ست اخللل يف العر�س والطلب 

واإمنا هناك م�سالح لدول خارجية يف حو�س 

النيل ت�سعى لت�سيي�س م�سكلة املياه وزرع الفن 

بني دوله عرب زعزع������ة اال�ستقرار الذي �ساد 

ن دول  طيلة ع�رصات ال�سنني حول مياه النيل الأ

مطار الغزيرة  املنابع مكتفية اإىل حد كبري باالأ

أرا�سيها بينما دولتا امل�سب  التي تهط������ل يف ا

مطار الكافية وال�سيما م�رص  تفتقران اإىل االأ

ولذلك تق������وم احلياة فيها عل������ى مياه النهر 

فاحلقيقة التي نطق بها املوؤرخ هريودوت اأن 

�سباب  م�رص هبة النيل هي حقيقة ثابتة فاالأ
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تكم������ن يف ممار�س������ة ال�سغ������وط على م�رص 

وال�سودان وابتزازهما من خالل ق�سية مياه 

مريكية  النيل وتطويعهما لي�س حتت املظلة االأ

واإمنا حت������ت مظلة اإ�رصائيل التي اأ�سحى لها 

فريقية  اأجندة وا�سعة الطي������ف يف الدول االأ

فريقي ويظهر ذلك  وال�سيما دول الق������رن االأ

يف ن�ساطاته������ا الوا�سع������ة ونفوذها يف اإثيوبيا 

وكينيا واأوغندا وح�سوره������ا بقوة يف البحر 

أثيوبيا  حم������ر وق������د ا�ستطاعت اأن تدف������ع ا االأ

لالجتياح الع�سكري لل�سومال بدعم اأمريكي 

أثناء زيارة  أباب������ا ا أدي�س ا وحر�س������ت اإ�رصائيل ا

خرية اإىل اإثيوبيا  وزي������ر خارجيتها ليربمان االأ

لكي تدع������و دول املنابع للتوقيع على اإتفاقية 

ول مرة  اقت�س������ام مياه النبل وفع������ال وقعت الأ

خم�س دول من ثمانية من دول حو�س النيل 

اتفاقية عينتيب�ي التي فتحت اأزمة مياه النيل 

عل������ى م�رصاعيها ورغم حت������رك م�رص التي 

ا�ست�سع������رت اخلطر لتطوي������ق االتفاقية فاإن 

زمة التزال يف بدايتها ومر�سحة للتفاقم.  االأ

مياه  يف  �رائيلية  االإ ط��م��اع  االأ  -4

النيل وزرع الفنت:

�رصائيلي������ة باملي������اه العربية  طم������اع االإ االأ

قدمية قدم التفكري باإقامة الكيان ال�سهيوين 

وقد عمل ال�سهاينة منذ البداية على تاأمني 

املي������اه لتحقيق اأطماعه������م الرامية اإىل جلب 

ماليني اليهود من اأرجاء العامل وتوطينهم يف 

فل�سطني والر�سالة التي كتبها حاييم وايزمن 

�رصائيل اإىل رئي�س  الذي اأ�سب������ح اأول رئي�س الإ

وزراء بريطاني������ا يف ذاك الوقت ديفيد لويد 

جورج تو�سح اإىل ح������د بعيد اأهمية املياه يف 

اال�سرتاتيجي������ة ال�سهيونية وكذل������ك ر�سالته 

الثانية اإىل موؤمتر ال�س������الم يف باري�س الذي 

وىل حيث و�سف ب�سكل  تال احلرب العالية االأ

مف�سل اأطماع اإ�رصائيل يف املياه العربية التي 

ردن ونهر الليطاين  تت�سم������ن منابع نه������ر االأ

والريموك واأما مياه النيل فقد حاول هريتزل 

اإقناع احلكومة امل�رصية بتاأجري �سيناء لليهود 

مل������دة 99 عاما ورفدها �سحراء النقب مبياه 

النيل وه������ذا مارف�سته احلكوم������ة امل�رصية 

)9(
آنذاك. ا

�رصائيلي يف حو�س  وبالن�سبة للتغلغ������ل االإ

النيل فقد ركزت اإ�رصائيل على جنوب ال�سودان 

وعملت عل������ى اإذكاء نار احلرب بني ال�سمال 

واجلنوب بهدف و�سع اأ�سابعها على الدولة 

التي ميك������ن اأن تت�سكل يف اجلن������وب وتاأخذ 

�رصائيلي  ح�سة م������ن مياه النيل حت������ى اأن االإ

مو�سي فرجي يف كتابه ي�سري اإىل اأن اإ�رصائيل 

كان������ت تدف������ع مرتبات ق������ادة و�سباط جي�س 

حتري������ر ال�س������ودان وقدرت جمل������ة معرخوت 

الع�سكرية اأن جمموع ماقدمته اإ�رصائيل جلي�س 

حترير اجلن������وب 500 ملي������ون دوالر قامت 

كرب منه  الواليات املتح������دة بتغطية اجلزء االأ
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أقنع������ت اجلنوبيني بتعطيل  كما اأن اإ�رصائيل ا

أع������ايل النيل التي  تنفي������ذ قناة جون قلي يف ا

كانت �ستزيد تدفق مياه النيل اإىل م�رص وتنع�س 

امل�ساريع يف ال�سمال امل�رصي وقالت اإ�رصائيل 

اإن اجلنوبي������ني اأوىل بتل������ك املياه من غريهم 

وعندما ظه������ر النفط يف جنوب ال�سودان يف 

منت�سف الثمانينات اأوفدت واحدا من اأكرب 

خربائها هو ايلياهو ل������ون ف�سكي الذي قدر 

احتماالت������ه ب�سبعة ملي������ارات برميل ونتيجة 

ذلك �رصع اجلنوبي������ون يف املطالبة بح�ستهم 

وعار�سوا اإن�ساء م�سف������اة كو�ستي للنفط يف 

ال�سم������ال ومل ترتك اإ�رصائيل اأزمة دارفور دون 

تدخ������ل �سافر واأعلن عب������د الواحد نور اأحد 

قادة املجموع������ات االنف�سالية ع������ن افتتاح 

مكتب ملجموعت������ه يف اإ�رصائيل بهدف اإقامة 

)10(
عالقة مبا�رصة معها.

نع������ود اإىل مياه النيل حيث ك�سف هرتزل 

رواء �سحراء  أن������ه يج������ب �سح������ب املي������اه الإ ا

أنف������اق حتت قناة  النق������ب وذلك ع������رب حفر ا

ال�سوي�س وحتلم اإ�رصائي������ل اأن ت�سل القنوات 

ردن وهكذا  ال������واردة من النيل مبياه نه������ر االأ

تكتم������ل �رصقة اإ�رصائيل للمي������اه العربية فهي 

ردن ومياه مزارع  ت�رصق مي������اه الري م������ن االأ

ر�س املحتلة وت�سعى اإىل  الفل�سطيني������ني يف االأ

�رصقة مياه الليطاين من جنوب لبنان وتريد 

اأن حت�سل من م�رص يف اإطار ت�سوية �سيا�سية 

أو م�ساوم������ة لكي يكون له������ا حقاً مكت�سباً يف  ا

املي������اه امل�رصية وفعاًل فقد �������رصح ال�سادات 

�رصائيل اأن  أثناء زيارته الإ أيلول 1979 ا يوم 6 ا

�سحراء النقب �ست�ستفيد من مياه النيل كما 

أنه قد اأمر  �رصح يوم 16 كان������ون اأول 1979 ا

بدرا�سة تو�سيل مي������اه النيل اإىل القد�س من 

خالل حفر ترعة ال�سالم وت�ستمر املحاوالت 

�رصائيلي������ة من نهاية الني������ل اإىل اأعاليه اأي  االإ

يف دولة امل�سب م�������رص لتنتقل هذه املرة يف 

االلتف������اف عرب املنابع فتقوم باإر�سال اخلرباء 

قامة م�ساريع يف اإثيوبيا واأوغندا ت�ستنزف  الإ

7 مليارات مرت مكعب اأو 20% من وارد النيل 

)11(
اإىل م�رص.

 لذلك ميكن الق������ول اإن اأطماع اإ�رصائيل 

يف مي������اه النيل جزء م������ن اأطماعها يف املياه 

العربية ف�سعار اإ�رصائيل املعلق فوق الكني�ست 

هو حدودك يا اإ�رصائيل من الفرات اإىل النيل 

�رصائيلي يرمز اإىل ه������ذا ال�سعار  والعل������م االإ

فالكيان ال�سهيوين قائم عمليا على اغت�ساب 

ر�س العربي������ة و�رصقة املياه العربية وفيما  االأ

يتعل������ق مبياه النيل فاملحاوالت مل تتوقف بعد 

اأن اأمت������ت اإىل حد كبري �رصق������ة املياه العربية 

يف فل�سط������ني وماحوله������ا ويتج������ه اهتمامها 

حالي������اً وم�ستقباًل نحو مياه النيل التي تعترب 

هم يف حتقيق احللم  و�سوله اإليها املرحلة االأ

�سطوري التوراتي باإقامة اإ�رصائيل الكربى  االأ
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الت������ي ت�ستوعب اأكرث م������ن 15 مليون يهودي 

وهذا احللم اخل������رايف اليتحقق اإال بو�سول 

مي������اه النيل اإىل قلب فل�سطني املحتلة ولذلك 

تكث������ف اإ�رصائيل كل جهودها وب�ستى الو�سائل 

للو�سول اإىل هذا اله������دف فرناها ت�سعى يف 

االجتاهات التالية:

1- ال�سغ������ط عل������ى م�������رص م������ن خالل 

اتفاقيات كامب ديفيد لتنفيذ وعود ال�سادات 

ب������اإرواء �سح������راء النقب والقد�������س من مياه 

الني������ل وربط القنوات الواردة من النيل بنهر 

بحاث والدرا�سات  ردن وهناك ع�رصات االأ االأ

دراج وتنتظر  ب������االأ واملخططات الت������ي تقبع 

التنفيذ جلر مياه النيل اإىل داخل اإ�رصائيل.

2- توثي������ق العالق������ة م������ع اإثيوبيا يف كل 

املج������االت واإغراوؤها باإقام������ة ال�سدود على 

زرق مب�ساعدات البن������وك الدولية  الني������ل االأ

الت������ي تتمتع اإ�رصائيل فيه������ا بنفوذ قوي جدا 

وال�سيم������ا اأن اإثيوبي������ا تدف������ع 70% من مياه 

آذناً �ساغية  النيل اإىل م�رص وق������د القت لها ا

أباب������ا يف كل ماتري������ده وبرز هذا  أدي�������س ا يف ا

منذ عه������د منغ�ستو مرمي حت������ى اإنها اأقنعت 

أنهم من  ثيوبي ا أو�ساط كبرية م������ن ال�سعب االإ ا

�ساللة امللك �سليم������ان بن داوود وا�ستطاعت 

ثيوبية باالجتاه الذي  اأن توجه ال�سيا�س������ة االإ

فريقي وحو�س النيل. يخدمه������ا يف القرن االأ

يف تو�سي������ع نفوذه������ا يف منطق������ة البحريات 

العظم������ى وخا�سة ال������دول املحيطة ببحرية 

فيكتوريا الت������ي ت�سكل 30% من املياه الواردة 

اإىل م�������رص وقد ركزت على جمهورية اأوغندا 

منذ البداي������ة باعتبارها ت�سيطر على الق�سم 

كرب م������ن بحرية فيكتوري������ا وكانت اأوغندا  االأ

كم������ا هو معروف تاريخي������اً اإحدى اخليارات 

قامة اإ�رصائيل قب������ل اأن ي�ستقر القرار على  الإ

فل�سطني ومتكن������ت اإ�رصائيل قبل خالفها مع 

رئي�������س اأوغندا ال�سابق له������ا اأكرب املراكز يف 

أو�سع العرو�س  ن ا عم������وم اأفريقيا وتق������دم االآ

قامة اأ�سخم م�ساريع  وغندية الإ للحكوم������ة االأ

فريقية ت�سعى بكل ال�سبل  ال������ري يف القارة االأ

لف�س������ل جنوب ال�س������ودان عن �سمال������ه اأماًل 

أثناء  بجن������ي ثمار امل�ساعدات الت������ي قدمتها ا

هلية بني ال�سمال واجلنوب وهي  احل������رب االأ

تنتظ������ر بفارغ ال�سرب موع������د اال�ستفتاء على 

حق تقرير امل�سري عام 2011 ح�سب اتفاقية 

نيفا�س������ا وتاأمل اإذا م������ا انف�سل اجلنوب عن 

ال�سمال وقامت دولة االنف�سال اجلنوبية اأن 

تاأمتر هذه الدولة باأمره������ا نظراً للعالقات 

التاريخي������ة م������ع احلرك������ة ال�سعبي������ة وبذلك 

خذ  ت�ستطي������ع اأن تدفع حكوم������ة اجلنوب الأ

�رصائيل  ح�سته������ا من مي������اه النيل وبيعه������ا الإ

وتدوي������ل مياه النيل وجعل اإ�رصائيل جزءاً من 

دول حو�س النيل. 
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اإن الو�سول اإىل مياه النيل يقع على راأ�س 

أولوي������ات اأي حكوم������ة اإ�رصائيلي������ة واإ�رصائيل  ا

و�س������اط الغربية  تكث������ف حماوالته������ا م������ع االأ

وامل�س������ارف واملوؤ�س�س������ات املالي������ة الدولي������ة 

لتحويل مياه النيل �سلعة تباع وت�سرتى ويكون 

لها بور�سة و�سوق للعر�������س والطلب وبذلك 

�رصائيل ل�������رصاء حاجتها من  يفتح املج������ال الإ

املياه وهي بحاجة ما�س������ة اإىل ذلك ل�سنوات 

طويلة م������ن اأجل تنفيذ خططها يف ا�ستقدام 

اأعداد غفرية من املهاجرين اجلدد.

آف��اق مواجهة  وا وال�سودان  �- م�ر 

اأزمة مياه النيل:

البد قب������ل حتديد �سب������ل مواجهة م�رص 

زم������ة النا�سئ������ة ج������راء توقيع  وال�س������ودان لالأ

خم�������س دول عل������ى اتفاقي������ة عينتيب�������ي اأن 

ن�ستعر�س الظ������روف ال�سيا�سية التي متر بها 

بلدان حو�س النيل وامل�ستقبل الذي ينتظرها 

وهنا ت�سري املعطي������ات والوقائع اجلارية اإىل 

اأن منطق������ة حو�س النيل ق������د اأ�سبحت على 

ول  مف������رتق الطرق، اإزاء ثالثة خي������ارات، االأ

و�ساع وحتقيق اال�ستقرار، وهو  هو حت�سن االأ

احتم������ال �سعيف، اإن مل يك������ن �سعيف للغاية، 

والثاين ا�ستمرار الو�سع املتوتر غري امل�ستقر 

احل������ايل، وهو احتمال ممك������ن، والثالث، هو 

و�ساع بوتائر عالي������ة باجتاه نفق  تده������ور االأ

ال�رصاعات واملواجهات املرتفعة ال�سدة، وهو 

كرث احتماال على �سوء املوؤ�رصات احلالية. االأ

زم������ة الت������ي ع������ال �سجيجه������ا مع  اإن االأ

توقيع اتفاقية عينتيب�������ي لي�ست اأزمة عابرة 

كم������ا يت�سور بع�سهم وه������ي ت�ستهدف م�رص 

مر  وىل وال�سودان بدرجة اأقل فاالأ بالدرجة االأ

برمته يتعلق مب�������رص فماذا اأعدت م�رص من 

ع������دة ملواجهة هكذا اأزمة فيها حياة وم�سري 

وم�ستقبل م�رص؟؟؟

بالن�سبة مل�رص، �سوف يرتبط الو�سع املائي 

اأي ا�ستمرارية تدفق مياه النيل بال�سكل املعتاد 

بالتطورات اجلاري������ة يف العديد من امللفات 

طالق ملف تراجع  والت������ي من اأهمها على االإ

ق������وة الدول������ة امل�رصية، وحتديدا م������ا يتعلق 

وال�سيا�سية  االقت�سادي������ة  ب�سعف قدراته������ا 

والع�سكرية والدبلوما�سية، فم�رص واإن كانت 

فريقي،  بعي������دة ن�سبيا عن منطق������ة القرن االأ

ومنطقة البح������ريات العظمى، فاإن تداعيات 

انك�ساف الق������درات امل�رصية، �س������وف تنتقل 

عدواها ب������كل �سهولة اإىل ال�س������ودان، والذي 

�سوف يلع������ب دور »املق�سم« الذي تتوزع عربه 

زمات امل�رصية اإىل بقية  �سغوط ومفاعيل االأ

مناطق حو�س الني������ل، ويف هذا اخل�سو�س 

ن�س������ري على �سبيل املث������ال ال احل�رص، اإىل اأن 

ابتع������اد الدبلوما�سي������ة امل�رصي������ة عن جمالها 

احليوي املتمثل يف دول منطقة حو�س النيل، 
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وما ترتب على ذلك من ان�سغال الدبلوما�سية 

أم������ريكا  امل�رصي������ة، مبلف������ات التع������اون م������ع ا

واإ�رصائيل يف ق�سايا ال�رصاع ال�رصق اأو�سطي، 

وهو ابتع������اد اأدى اإىل ح������دوث ظاهرة فراغ 

القوة الدبلوما�سية امل�رصية يف مناطق حو�س 

�رصائيليون  النيل، وه������و الفراغ الذي �سعى االإ

اإىل ملئه، وبالفع������ل فقد زار وزير اخلارجية 

�رصائيلي اأفيغدور ليربمان دول منابع نهر  االإ

�رصائيليني  عمال االإ النيل برفقة كبار رجال االأ

�رصائيليني  اإ�سافة اإىل اخلرباء الع�سكريني االإ

وا�ستطاع اأن يوقع اتفاقيات تعاون اقت�سادي 

وع�سكري مع كل من اإثيوبيا )التي توجد بها 

زرق  بحرية تان������ا التي ينبع منها نهر النيل االأ

ال������ذي يغذي 70% مياه النيل التي تدخل اإىل 

م�������رص(، ومع اأوغندا الت������ي توجد بها بحرية 

بي�س  فيكتوري������ا التي تغ������ذي نهر الني������ل االأ

والذي يغذي 30% من مياه النيل التي تدخل 

را�سي امل�رصية. االأ

ت�س������ري املعلومات والتقاري������ر اإىل اأن دول 

حو�س الني������ل ما عدا م�������رص وال�سودان قد 

عقدت اتفاقا كونت مبوجبه ما اأطلقت عليه 

م������ر الذي اأربك كل  مفو�سي������ة نهر النيل، االأ

ح�سابات احلكوم������ة امل�رصية احلالية، والتي 

وبكل اأ�سف ما زالت اأكرث اإ�رصاراً على رف�س 

التفاو�������س والتفاهم م������ع دول حو�س النيل. 

وعلى م������ا يبدو فاإن القاه������رة �سوف حتاول 

�رصائيليني جلهة  مريكيني واالإ التفاه������م مع االأ

القي������ام بال�سغ������ط على دول حو�������س النيل 

فريقية لكي ترتاج������ع، ولكن، وعلى غرار  االأ

املث������ل القائل »من جرب املج������رب فاإن عقله 

خمرب« ف������اإن ال�سيا�س������ة اخلارجية امل�رصية 

�سوف لن حت�سل على اأي نتيجة اإيجابية من 

أبيب، وذلك ل�سبب ب�سيط  حمور وا�سنطن-تل ا

يفهمه اجلميع، وهو: اأن امل�ستهدف مب�ساكل 

ملف مياه النيل هو م�������رص نف�سها، وال اأحد 

غريها، ف������كل دول حو�س النيل مبا يف ذلك 

مط������ار الغزيرة  ال�س������ودان تتمت������ع بهطول االأ

التي تكفي لتلبي������ة حاجاتها، اإال م�رص فهي 

هبة الني������ل، والتي مازالت حكوماتها تراهن 

على التعاون م������ع نتنياهو واأفيغدور ليربمان 

كو�سيلة لتاأم������ني و�سمان تدف������ق مياه النيل 

القادمة من اإثيوبي������ا )التي تقوم حاليا بدور 

فريق������ي( واأوغندا )التي  اإ�رصائي������ل القرن االأ

تقوم حالياً بدور اإ�رصائيل منطقة البحريات 

فريقية( مل�رص.  العظمى االأ

وخال�سة القول اإن اخلطر يتجدد اليوم 

على م�رص اأوال وعلى ال�س������ودان ثانيا باإثارة 

املو�س������وع والتوقيع عل������ى اتفاقي������ة اقت�سام 

مي������اه النيل بني خم�س م������ن دول املنبع وهذا 

اخلط������ر يف بدايته ومر�سح للتفاقم يف املدى 

املنظ������ور وخا�س������ة اإذا علمن������ا اأن اإ�رصائي������ل 

دخلت على اخلط من������ذ زمن بعيد فحققت 
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وجوداً مرئياً وغري مرئ������ي مع كثري من دول 

احلو�س ومتكنت م������ن خالله اأن تبني �سبكة 

من العالق������ات االقت�سادية وال�سيا�سية متثل 

من القومي العربي لي�س  أ�سد املخاطر على االأ ا

فقط يف اأطماعها املبا�رصة مبياه النيل واإمنا 

بوجودها الفع������ال يف املوؤ�س�سات وال�سناديق 

الدولية ذات ال�سلة مب�رصوعات دول احلو�س 

التنموية اقت�سادياً وزراعياً.
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1- غازي الق�صيبي

زَرَع الرمَل

أُقحواناً وَوْردا ا

وَم�َشى يف الهجرِي.. ِظالًّ وبَْرَدا

�شاعٌر من َعَراِر جنٍد..

�َشَقتُْه

ا نََفحاُت الَعَراِر.. ِعْطراً ونَدَّ

�صاعر العروبة والطفولة الكبري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁❁

ò

❁
�سليمان العي�سى

�آهتــــــــان
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أْتُُه.. َفَرماين  قر�
ٍ
 ذ�َت يوم

ى  من ن�شوٍة.. تَتَحدَّ
ٍ
يف تُُخوم

ْع�َشى، ُ �لقي�ِس و�لأَ
كان يف �شوتِه �ْمُروؤ

وجنٌد ُحلٌْو..

يُغاِزُل جنَد�

هَكَذ� تُنِْبُت �لرماُل َقَو�فيها

ُ �لِقفاُر.. وتَنَْدى َفتَْخ�َشو�ضِ

❁    ❁    ❁

2- خانته قدماه!

اين: �إىل �ل�شديق �لذي �شمَّ

خانته قدماه..

ي وحِق �حلب.. �إِ

خانت م�شاعري َقَدماه

 يف �لركِن كاحَلَطِب
َ
فارمتى

لي�س يَقوى �أن ميدَّ يَد�

لي�س يدري..

أم َج�َشد� حطباً يف �لركن �

❁    ❁    ❁

ل�شُت �أدري..

نَّ له
أ غري �

وقدة.. ما �نفكَّ ي�شتعُل

كلما �شاقت به �ل�شبُُل

و�نزُوى، يف كفه قلُم

وخياٌل لي�س ينهزُم

لي�َس يقوى اأن ميدَّ يدا

َفلْنَدعه..

يُ�سِعُل الدنيا اإذا اتَقدا

يا �سديقي..

هو خانته، اأجل، َقَدماه

عندما

جاوزت كلَّ التخوم روؤاه

 كاملحطِب
ُّ
فهو املرمي

يف زوايا البيت كاحلطِب

ن�سودةُ اخل�رصاءُ وهو االأ

يف قيثارة الَعَرِب

�0�0/�/��
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 وْم�ضٌة
َ
هي

فر�َضْت اأ�ضابَعها ا�ْضتعاالً

يف اجلهاْت...

 ما يُ�ضيءُ القلَْب
َ
هي

ِمْن َمْعنَى

�صاعر �صوري

العمل الفني: الفنان  علي الكفري.

❁❁

ò

❁
حممد وحيد علي

ــــــــَماء َبْحـــــــٌر و�سَ
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ْفالَك وما يَ�ْستوطُن الأ

ِمْن ناٍر

وِمْن �سَوِء الْلُغاْت...

أْزهاُرها �َسَغٌف ا

 وعيناها اتَّ�ساُع الَبْحِر

ديقِة الروؤيْا يف َتْ

أْق�سى احلياةْ... اإىل ا

اللَيُل زنْبُقها الَبديُع

وموُجها َدْمٌع

ُد: واإيقاٌع يُرَدّ

آْت... اإنَّ �سوَء الَفْجِر ا

❁    ❁    ❁

َهْل تْذكريَن الَبْحَر

يف �سيٍف نحيٍل

مثِْل خيِط النَّاِي

اإْذ َيْ�سي َدبيباً

يف اْلَفا�سِل،

مثْلما نَبٌْع ترْقرَق

وابْتدا َقَمراً

هَ فوَق ج�ْسمِك... تنَزَّ

مثْلما رفُّ الّطيوِر

أُّبهَة ال�ّسماِء ي�سيءُ ا

 قو�ساً
ْ
ويَنَْحِني

ننِي، على كتِف احْلَ

ومثْلما،

أى الغزالُة تنْا

يف براريها

وتْر�سُم �رّصها حّرّيًة

ولْهى

و�َسناْت... لعْر�ِس ال�سَّ

❁    ❁    ❁

هْل تْذكريَن الَبْحَر

يف �سلَواتِه اخلْم�سنَي

اإْذ راقْت مياهُ الَبْحِر

َوامْلَوجاُت �سارْت خْطوتنِي

 ماَءنا
َ
لكي تُ�سافح 

ْغنياْت... وتَُهزَّ َفْجَر االأُ

هْل تْذكريَن الَبْحَر

يْدخُل يف دمانا...

حني روُحِك طائٌر،

وفرا�سٌة تاأِْتي

�ْسواِق وتنْهُل من �سذا االأ

بْع�َس رحيِقها...

وتروُح عابقًة

اإىل عْر�ِس النَّباْت؟...

هْل تْذكرين الَبْحَر؟..
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هذا الَبْحُر يُ�ْسبُهِني ويُ�ْسبُهَها

اإذا ابْتَ�سَمْت

بلوِن امْلَوجِة اخل�رْصاء عيناها

ْحكِة البي�ساء واإن َمّدْت مويَج ال�سّ

اأْحالماً

واإْن مالْت كغ�ْسِن الّريِح

ْف�ساِف وال�سَّ

اها كفَّ

وكان البْحُر يَْطوي �سْمتَها

فتنِي ديقِة ال�سَّ ويغاُر ِمْن حَتْ

ي�رْصُخ: ها ُهنا

َقَمراِن َخّداها

ووْجٌه طافٌح بالّنوِر

ْمنياْت... يَ�ْسقي االأُ

اراً أيَظلُّ هذا الَبْحُر نوَّ ا

اإذا انْطفاأْت �رصاجاُت احلياةْ؟!...

ودخلُْت بَْحراً

أْغرْقُت فيِه كنُت قْد ا

مواجعي اخلْم�سنَي

كي اأْحظى بنبْ�سِك

حامِلَاً...

أنََّك حينما تاأْتنَي ون�سيُت ا
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يِف قبَْل ال�سّ

أو بْعَد اخلريِف ا

أكوُن مْرمّياً ا

ماِء على ع�ْسِب ال�سَّ

�رْصاَر أُفّت�ُس االأ ا

عن �سَغِف احلريِق

على يديِك

وفوَق روحي...

هكذا مَتْ�سي الّدروْب...

َدْرٌب اإىل َقْعِر الغياِب

ةٌ كالرَبِْق وكوَّ

يَْجمُعنا وينرْثنُا

على �سَوِء القلوْب...

ون�سيُت ما يَْهمي

على روحي مَن الَْهيَماِن

كنِت كمثِْل ظلّي

يف امْلَ�ساِء

وكنِت �َسْم�ساً يف نَهاري

كلََّما دانيُت وْجهِك

مَلَّني َوَهُج احلريِق

أَُعْد، فلَْم ا

بْحَث ِمْن جديٍد اإال الأَ

عن اإيابِك

أّي ريٍح �ساَمقْت روحي ا

على قَدّ الّنخيِل

وقْد تَنامى يف ه�سابِك؟...

يُّ �ساقّيٍة مَترُّ
اأ

وقْد مَتراأْت يف �سذاِك

�ْسواُق منْها ف�ساعِت االأ

مثَْل وْرٍد تاِئٍه

يَْهفو اإىل َعَبِق ال�ّسماْء...

أنَِّك وْم�سٌة ون�سيُت ا

تَْعلو على روحي

وتاأْخُذيِن اإىل َحْقِل الهياِم

كاأنَّني يف الّتيِه �سنْبلٌة

تُ�ساقُط َحّبها

غباِت... وتتوهُ يف برّيِة الرَّ

ال مَتْ�سي اإىل دْرٍب

ياُلقي موتَنا...

َظلّي وراَء الغيِم

َظلّي كاخلرافِة  

ن�ْسفِك ال�ّسحريُّ مْن �َسَجٍن

ون�ْسفِك مْن غناِء الّطرِي

مَيْ�سي يف الّدماِء �سحابًة

أْفنَى الَفناْء... وي�سيءُ ما ا

َظلّي ُهنا َقَمراً بعيداً
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ياَء مثْلما كنِت ال�سّ

ُهناَك

اءُ مَّ حيُث الغْربُة ال�سّ

تْفتُح يف يديِك

ْحالِم جداوَل االأ

تْطلُع يف الَف�ساْء...

أنَِّك ها ُهنا ون�سيُت ا

أْن اأرى عينيِك أْحلُم ا ما زلُْت ا

تْفتَتحاِن وْرداً

يف َحنيِني

أّي عا�سفٍة رمتْها يا اإلهي! ا

هكذا؟...

اِئها حتى غرْقُت مِبِ

و�سفْحُت روحي

قْرَب �سّفتها

اإلهي!...

أنا تّفاحٌة هْل ا

أنَّها ثَمُر ال�ّسماْء؟!... أْم ا ا

أْر�ساً أّن ا أْم ا ا

�سواَق بني زهورها �سّمِت االأ

وِء وتَ�ساهلْت كال�سّ

حني مَي�ّسُه �سبُْح الّرغاِب

أبْغي نَ�سيُت ما ا

وما تبْغي ال�ّسماءُ

ظًة اإذا اْكفهّرْت حَلْ

لتقوَل:للَْبْحِر ال�ّسالُم

يَل امْلَدى،

َوْجٌه من الرَبِْق احلميِم

فينِة... ي�سّديِن نحَو ال�سَّ

فاْعتلوا موجي يقوُل البْحُر

- ال مَتْ�سي بعينيِك اللتنِي

ْمواِج ِبخ�رْصِة االأ

ْفِق نَْحَو االأ

ْفُق ناٌر هذا االأ

ن�ْسفُه بَْحٌر

ون�ْسٌف من رماٍل

أنَْت تَ�ْسكُر دومَنا َخْمٍر   - ا

وتوغُل يف مياهي

أْدنو - هكذا ا

مْل�َس يف �سفافِك الأ

ماَء روحي

أُِحبُّ أنَت تْكتُب ما ا - ا

وبينَنا هذا اجلنوُن

- مَتَ�ّسكي... فاأنا اأطريُ

أُموُت اإذا وَقْعِت وقْد ا

فاأنِْت يف َج�َسدي فوؤادي...
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هكذا... مَتْ�سي ال�ّسحابُة

ثّم تْرجُع بامْلََطْر...

والليُل َخلَْف الَبْحِر

يَتْلو موجتنِي

على لقاٍء بَْعَد َدْهٍر 

ُمنْتظْر...

- ال تنْطفْئ اأرجوَك

قْل يِلْ: ما ي�سيئَك هكذا

حّتى اأعوَد؟ 

- مَتَ�ّسكي بدمي

فقلْبي خارٌج

ِمْن لثْغِة الع�ْسفوِر

عنَْد النَّبِْع

قلِْبي كاَن يف بّرّيٍة

مَيْ�سي غزاالً

يف بََهاِء الغابِة العْذراِء

أْقبلْت مريةَ ا لكّن االأ

من اآخِر الفلََواِت

قالْت: َح�ْسبكْم هذا الغزاُل

أزْل ومَلْ ا

ْدرَك أْم�سي الأُ ا

ما نَ�سيُت من احلياِة

وما اأ�سْعُت

كاأّنني َجَبٌل ِمَن التَّوَهاِن

عوِد أْوَغَل يف ال�سّ ا

اإىل الهوى

حّتى انَْفَطْر..

قالْت: مَتَ�ّسْك يا اأمريي

وِء والّرَغباِت يا اأمرَي ال�سّ

أْهوى أنَت َف�ساءَُ َمْن ا ا

أْكربُ مْن ف�سائي وا

حني جْرحي طائٌر

ياأتي اإليَك مَع ال�ّسَحْر...

فَغداً �سيْحملُنا امْلََطْر

وغداً �سيْحملُنا امْلََطْر...

¥µ
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)اأق�سى ال�سجون واأمّرها تلك التي ال جدران لها(

اأدوني�س

- مهرجان فرح:

حذية الثمينة، وال يخلو  ... حارتنا ال يزورها الفرح، واأزقتها ال تعرف االأ

أو فراراً اأو يف  بي������ت فيها من مري�������ض، وكل منازلها تفتقد اأحباءها:هج������رة ا

ال�سجون. عندما ميوت اأح������د �سكانها، يحمل دون تابوت اإىل املقربة، وعندما 

يتزوجون، ال يخربون اأحداً.

قا�س �صوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁❁

ò

❁
حم�سن يو�سف

)اأ�سوار قرقو�ش(
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ه������ذه هي حارت������ي، لكنها عل������ى غري ما 

ألفنا، تتحّول كاأن زل������ز�الً دهمها، �أو م�شفى  �

جمانني غزتها، فالن�ش������اء يرق�شن، و�لرجال 

طف������ال و�ل�شيوخ  يقرع������ون �لطبول، حتى �الأ

ي�شاركون يف مهرجان فرح، مل تعرفه �حلارة، 

منذ وجدت.

أغ������اين �لفرح، ع������ر �لنو�فذ  �شدح������ت �

�شطحة، وعل������ت �البت�شامات  ب������و�ب و�الأ و�الأ

�ملالم������ح �لكاحلة، و�ندفع������ت �جلموع، نحو 

�شاحة �حلفر �لكب������رية �لتي تتو�شط �حلارة، 

ي������دي �مل�شاب������ة باجلن������ون، �رتفعت  ويف �الأ

�لر�ي������ات و�ل�ش������ور، ودّوت �لهتافات، حتية 

للقادم������ني، وجند �ل�شج������ون، يفّكون �لقيود، 

ليختل������ط �حلاب������ل بالنابل، و�ملف������رج عنهم 

يغيب������ون يف �لزحام، و�ل�ش������دور حتت�شنهم، 

�شو�ت تفّح  فو�ه تلت�ش������ق بوجوههم، و�الأ و�الأ

لغائ������ه �ل�شجون ومنحه  مر، الإ �شاكرة ويل �الأ

أرباب �ل�شو�بق...  �حلرية لرعاياه، من �

- حــــــوار:

أنا �أعر  ...ت�شاءلت: كيف يحدث هذ�؟، و�

�لباب �لكب������ري لق�رص �لو�يل �ملح������اط ب�شور 

ول له: عمالق، وكان �شوؤ�يل �الأ

- �أخليتم �لل�شو�ص و�ملوم�شات و�لن�شابني 

و�ملرت�شني وغريهم.

�بت�شم �لرجل وقال:

أع������ف ع������ن ه������وؤالء، فع������ن من  - اإن مل ا

�ساأعف������و؟... الل�������س كاملرت�س������ي  والن�ساب، 

ولو مل يكون������وا بحاجة ملا فعلوا ما فعلوا، اأما 

املوم�س فال ميكنني اعتبارها �سوى �سحية، 

تبيع ما متلك لت������اأكل، وعرب التاريخ اأحاطوا 

ج�سده������ا بالرحمة والعط������ف، فهل اأخالف 

أ�سياد التاريخ؟... ا

مر، �سطع  على اجل������دار، خل������ف ويل االأ

�سوء فظه������ر خمطط مل������ون حلارتنا. راأيت 

من������زيل وبيوت ج������رياين، و�ساح������ة املهرجان 

أثار انتباه������ي، جمموعة  املليئ������ة باحلف������ر، وا

خطوط تطوق الت�ساري�س كلها.

�ساألت:

- ما هذه اخلطوط؟...

أدار يل ظه������ره، واإح������دى يديه ت�سري اإىل  ا

املخطط:

ألغي������ت ال�سجون،  أ�س������وار. لقد ا - اإنه������ا ا

للتكاليف الباهظة، من اأجل اإيواء امل�ساجني 

�سوار، ه������ي البديل  واإطعامه������م، وه������ذه االأ

ن�سب. االأ

ت�ساءلت حمتاراً:

- كيف ذلك؟...

عاد بوجه������ه وج�سده وي������ده، ليواجهني 

با�سماً:
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أ،  أ التاري������خ وتفهم ما تقرا - عندم������ا تقرا

�ستجد اأن احلاكم، وه������و من ي�سع القوانني 

وال�رصائع، وه������و الذي يقت������ل القتيل وي�سري 

يف جنازته، وكذلك ميل������ك حق العفو، وحق 

عدام. ال�سجن واالإ

أف������ه بكلمة، فالتاري������خ يعج مبئات من  مل ا

اأمثال قرقو�س، ولعله اأحدهم. قال:

�سوار،  - من �رصائعي، اعتم������اد قانون االأ

وحني اأقرر حب�������س اأي مواطن، �ساأحب�سه مع 

أبني �سوراً يحيط به من  عائلت������ه يف منزله، وا

جميع اجلهات، ورمبا قمت ببناء �سور حول 

م������ن واال�ستقرار...  حارتكم، وبذلك يعم االأ

وال�سالم...

❁    ❁    ❁

غ������ادرت الق�������رص، وباب ال�س������ور الكبري، 

أ�سوار ال ح�رص لها، متتد  غو�س يف متاهة ا الأ

أ�سعر، اأن ثمة  ب������ني امل�رصق واملغرب، وكن������ت ا

عيوناً، ترت�سد خطواتي، ونظراتي، وعندما 

اقرتب������ت من تخ������وم حارتي، توقف������ت، فاأنا 

اأخ�سى جمي������ع ال�سجون، مب������ا فيها التي ال 

جدران لها...
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لئة على  ملكت������ه �سارت ملك يديه، بتاجها، باأ�ساورها، بعقود الذهب املتلأ

�سدرها، �سطعت يف ف�سائه فاأغم�ض عينيه حذر املوت من �سدة الفرح، وحني 

فتح عيني������ه مل يجدها، هربت، تبخرت، اأخذت الذه������ب، وتركت له تاجاً من 

اخلرز الرخي�ض، وحلتها البي�ساء املو�ساة بخيوط الأحلم.

أثراً، �ساعت، نعم �ساع������ت ملكته التي اأفنى كل  نظر حول������ه، مل يجد لها ا

م������ا جمع من املال ط������وال حياته لي�سوغ لها حلياً تلي������ق مبقامها، هربت من 

قا�صة �صورية.

العمل الفني: الفنان  مطيع علي.

❁❁

ò

❁
ابت�شام �شاكو�ش

متثــــــال امللكــــــــة
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بني يديه كطيف، ك�ضعاع نور، كوم�ضة 

برق، �أ�ضاءت ما حوله برهة، ثم تركته 

يتخبط يف ظالم مبني.

�أق�ضم على �النتق������ام، لكنها حني 

غادرت������ه �أخذت معها قلبه، وما تركت 

له �ضوى حقد مدم������ر يف �ضدره، �أين 

يبح������ث عنه������ا؟ كي������ف يبح������ث؟ ملاذ� 

هربت؟ م������ن �أعانها على �لهرب؟ هل 

يبحث عاقل عن نور تبدد؟

معر�������ض �لف������ن �لت�ضكيل������ي �لذي 

تتخ������ذه �ملدينة عيد�ً له������ا يدنو، يوما 

بعد ي������وم يقفز فوق �أور�ق �لروزنامة، 

البد من �ال�ضتعد�د له، البد من تقدمي 

عم������ل بعم������ق جر�حه، عم������ل ير�ضي 

�ضعوره بالتفوق عل������ى كل من عرفهم 

وم������ن تعرف �إليهم، ذل������ك �ل�ضعور ما 

يز�ل حبي�ض نف�ضه، مل يعرتف به �أحد، 

ال ب������د �أن يقدم للمعر�ض فناً متميز�ً، 

عمال ي�ضحب �عرت�فهم بتميزه وذكائه رغماً 

عنهم.

حمل �أدو�ته ور�ح يبح������ث، جاب �ضو�رع 

مدينته، م�ضط بيوتها، طاف بالقرى �ملجاورة، 

مل يع������ر على ما يثلج ف������وؤ�ده، رحل بعيد�ً �إىل 

حيث ت�ضقط �ل�ضم�ض خلف خط �ملاء، وقف 

يتاأم������ل: قر�ض �لنار ينطف������ئ يف �أفق �لبحر 

للظالم، �أعجبه �مل�ضهد، 
ً
ر�ض نهبا  ويرتك �الأ

ت������رك املاء والرمل، وحبا فوق �سفوح اجلبال 

بحثاً عن �سالته.

هن������اك راآها، �سفق فرحاً ورق�س، طاف 

بها، دار حولها متاأماًل تفا�سيلها، م�ستك�سفاً 

�سم ت�سكل جزءاً  قدرته، كتلة من ال�سخر االأ

من جبل، حتيطها �سجريات حراجية يك�سوها 

زهر اأ�سف������ر فاقع، ير�سل عبقاً حاداً واخزاً، 

حتمله الريح اإىل م�سافات كاخليال، تتخللها 

أ�سواك اأق�سى من اأحقاده، على قدميها تنبت  ا
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بي�س،  الدفل������ى، جتود بزهرها ال������وردي واالأ

أ�������رصاب النحل  تن�س������ح م������رارة تبع������د عنها ا

حالم، م������ن حولها �سخور  والفرا�س������ات واالأ

تعلوها �سخور تعلو �سخورا، توقف م�سدوهاً 

معقود الل�سان. هذا فوق ماكنت اأبحث عنه، 

هذه بغيتي.

رفاقه������م ي�سنع������ون متاثيلهم من اجل�س 

أو الرخ������ام، بع�سهم ي�ستخدم اخل�سب وه�س  ا

احلج������ارة، اأما ه������و فقد جعل ه������ذه الربوة 

مادته، اأنزل حقيبت������ه عن ظهره، فرد عدته 

أ�������س العنيد ال بد اأن  أ العمل، هذا الرا ليب������دا

دواته، وهذا اخل�رص الرتابي املرتهل  يذعن الأ

�سي�ستاأ�سل������ه من �ساأفته، دن������ا ليخرتق �سياج 

�سواك احل������ادة، حاول  الزه������ر.. وخزت������ه االأ

اإزالته������ا، ا�ستع�ست، �س������األ بع�س احلطابني 

م������ن �س������كان القري������ة، اأجاب������وه ب������اأن للجبل 

أع������راف ال ميكن تخطيها،  قان������ون يحميه، وا

ع������اد لنف�سه، اأيعجز ع������ن تروي�س ربوة وهو 

اجلبار. دن������ا مرة اأخرى، اجت������ث بع�ساً من 

أع������واد الدفلى، جندلها على الرتاب، جمرداً  ا

الربوة من زينتها، ظل يعمل حتى �سال العرق 

ر�س  غزيراً من كل ج�سده، وراح يكف على االأ

لينعجن مع ترابها، �سعر بالظماأ، ق�سد اأقرب 

نبع، اغ������رتف غرفة ملء كفي������ه ماء قراحا، 

ورفعها اإىل فمه.. م������رارة الدفلى املمتزجة 

بعرق كفيه انتقلت مع املاء اإىل حلقه، مج ما 

�رصب وعاد اإىل مقره يقتله الظماأ.

م������رة اأخرى رجع اإليها، الدفلى �سياج مر 

ي�سع������ب مل�سه، ترك منبت الدفلى ودار حول 

ال�سخرة من جدي������د، اعتالها عابراً اإحدى 

الثغرات ال�سعيفة، ووقف على قمتها، �ساخماً 

فاحت ال�سدر كال�سقر، راح يتاأملها من عليائه 

ن؟ اأما وقفت فوقك؟ اأما �رصت  بفخ������ر: واالآ

حتتي؟ ما الذي مينعك من اأزميلي؟

راح ينق������ر ال�سخر به������دوء و�سنعة، هذا 

الراأ�س العنيد ال بد اأن اأجعله ن�سخة من ذاك 

ال������ذي �ساع، يتنا�سب مع التاج الذي اأحتفظ 

ب������ه ملليكتي، قاومي م������ا �سئ������ت اأن تقاومي 

�سفل،  أ�سواكك هناك يف االأ ف�سربي طويل، وا

ال ت�ستطيع الدفاع  عنك، ا�ست�سلمي، البد اأن 

�سنع منك عماًل فنياً مل تعرف  ت�ست�سلم������ي، الأ

له بالدي مثياًل من قبل.

وىل �سدتها �سالدة ال�سخرة،  ال�رصبات االأ

بدل مكانه، اأعم������ل اأزميله فوقع على جيب 

ترابي رخو، ن������زح ترابه فرحا وانتقل خطوة 

اأخ������رى، و�سع اأزميله على ج������زء اأقل ق�سوة، 

راح ينح������ت فيه وينحت، حت������ى ت�سكل لديه 

م������ا ي�سبه الوج������ه، �رصبة قوي������ة �سددها اإىل 

نف،  املنت�سف، اإىل حيث يفرت�س اأن يكون االأ

نوف، �رصبته ه�سمت  وهو مغرم بتحطيم االأ

ال�سخر اله�������س فتناثر �سظايا، انزلقت على 

�سواك. ال�سفح وا�ستقرت بني االأ
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أ�سه العنيد  أ�������س، را الفنان ال يع������رف اليا

املعباأ بوهج ال�سم�س يدع������وه للمثابرة،خيال 

ملكته الهارب������ة يرغمه على ال�سرب، املعر�س 

املوع������ود ينتظ������ر ليعلن مولد اأجم������اده، ر�سم 

أه ب�سعر طويل معقود  أ�ساً جديداً، بدا للملكة را

للخل������ف كذيل الفر�س، ث������م راح يجهد لر�سم 

عينني خفراوين ت�سيحان غنجا، كان ي�رصب، 

وتردد الودي������ان �سدى وقع احلديد فيخالها 

ترق�������س مع������ه، تخيل خ�������رصاً دقيق������اً لدنا 

يتثنى حتت هب������ات الن�سيم كاأماليد الدفلى، 

وا�ستدرك، ال، لي�ست ملكت������ي دفلى، ملكتي 

أنفها  ق�س������ب �سكر، و�ساأل نف�س������ه، هل اأك�رص ا

ن،  جرب االآ أنتظر حتى النهاية؟ فالأ أم ا ن؟ ا االآ

رمب������ا حتطم هذا النم������وذج ك�سابقه فت�سيع 

جهودي �سدى.

أيه، �ساأتركها  اأطال التفكري ثم ا�ستق������ر را

هك������ذا، تف������رح ب�سموخها حت������ى النهاية، ثم 

اأحط������م كربياءها بت������وؤدة، م�ستخدماً ذكائي، 

بحي������ث اأجعلها هي نف�سها ال تدرك ما جرى 

له������ا، �ساأ�ستعمل الرقة واللط������ف يف غايتي، 

وهذه غايتي.

كان يحدث نف�سه ب�سوت عال وي�سحك، 

ث������م ي�سحك، �سمعته امللكة، كان قد ر�سم لها 

عينني خاليتني من الكحل واأذنني بال اأقراط، 

وعنقا عاري������اً من اجلواهر، ا�ستعلت غ�سبا، 

وراحت اأطرافه������ا ترجتف،اأترتكني بال حلي 

وال زينة لتنتقم ب������ي من خيباتك املا�سيات؟ 

هكذا اإذاً؟

انك�������رص النت������وء الذي كان يق������ف فوقه، 

فانهار معه وجه امللكة، وانهارت معه اأحالمه 

باجتياح معر�س �سنوي،كان يطمح للربوز فيه 

ر�س القفراء، هوى  كاأهم فنان اأجنبته تلك االأ

�سواك احلادة، فراحت تنه�س  ج�سده فوق االأ

حلمه وتتلمظ بدمائه، وتكومت فوقه حجارة 

أنق�س������ت ظهره، نه�س من بني الركام، حمل  ا

عدت������ه على ظهره وج������رى يف البالد يبحث 

مل�رصوعه عن خامة جديدة فريدة نادرة، وما 

زال هائماً على وجهه يوا�سل البحث.

كانت املدينة ترق�س مبتهجة مبعر�سها، 

ال������ذي خال م������ن �س������ورة امللكة، وم������ن ا�سم 

نحاته������ا، بينما كانت الربوة ت�ستقبل ال�سم�س 

ت اأمطار ني�سان  بوجهها ال�ساحك، وقد مالأ

جتاويفه������ا، وغطت ركام اجلزء املنهار منها، 

ف�سقت بذوراً كامنة، لتنبت نباتات حراجية 

أ�سواك حادة. جديدة، ذات ا

¥µ
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)1805-1757(

- اإبداٌع عظيٌم فكٌر حرٌّ

دبية  كنُت قد ِنلت يف العام 1958 �شهادة )البكالوريا( -الثانوية العامة- الأ

نكليزي  دب الإ أّدى اإىل ح�شويل على منحة لدرا�شة الأ »فل�شفة ولغات« بتفّوق ا

�شباب ل جمال لذكرها هنا، ذهبت يومها  يف جامع������ة عني �شم�س يف م�رص،ولأ

أملاني������ا )الغربية( -على نفق������ة والدي- لدرا�شة الفل�شف������ة وعلم النف�س،  اإىل ا

طبيب و�صاعر وناقد �صوري. ❁❁

ò

ملاين العظيم ال�شاعر الأ

َلْر( )ْفريْدِر�ْش �شِ

د. �شاكر مطلق

❁
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�سب������اب �أخرى، تطّرق������ت �إليها يف مقدمة 
ولأ

�إحدى جمموعاتي �ل�سعرية )معلقة ِكلْكاِم�ْش 

أبو�ب �أوروك- �ل�سادرة عن د�ر  على �

�لّذ�كرة بحم�ش ع������ام 1984( ول جمال 

أي�ساً، ق������ررت در��سة �لطب  ن � لذكره������ا �لآ

�لب�رشي بعد مو�فقة خا�سة من وزير �لتعليم 

مل������اين يف �لعا�سمة �ل�سابقة بون،  �ملركزي �لأ

ب�������رشط )�إجر�ء فحو�ش م�سّددة له –�أي يل- 
بالعل������وم �لطبيعية و�لالتينية( وجنحت فيها 

أي�ساً )باأعلى مر�ت������ب �ل�رشف( وتخ�س�ست  �

بعدها باأمر��ش �لعني وجر�حتها.

أملانيا يف ذلك �لوقت كان  عند ذهابي �إىل �

من �لبَده������ي ل�ساب مثقف يف مدينة حم�ش 

وؤلئك �لذي������ن �أخذو� يف  يومه������ا، وخا�س������ة لأ

بد�ع يف �ل�سعر  و�سع �أقد�مهم على طريق �لإ

دب و�لر�س������م و�لنح������ت و�ملو�سيقى، وهم  و�لأ

ٌ ول يز�ل بع�سهم �أحي������اًء ومن �ملبدعني 
رُ
ك�������

أي�ساً، �أقول  �ملعروفني يف �لقطر وخارج������ه �

كان من �لبَدهي يومه������ا �أن يعرف مثل هذ� 

أملانيا �لعظام مثل  �ل�ساب �سيئاً عن �سع������ر�ء �

)فريدر�������ش �ِسلّ������ر - يوه������ان وولفغانغ فون 

غوِته( - بالتاء �ملخفف������ة - كما يعرف �سيئاً 

أدباء فرن�سا  عن �ل�ساعر بودلر وغ������ره من �

دباء �لرو�ش مثل )مك�سيم  ومفكريها وعن �لأ

غوركي- ِد�ْستيوف�ْسكي- غوغول... �إلخ( وكنت 

يومها قد �أ�سدرت يف عام 1957 جمموعتي 

وىل بعنوان )نب������اأ جديد( ولهذا  ال�سعري������ة االأ

أملانيا اأن   عند و�سويل ا
ّ
فلم يكن غريباً عل������ي

دب  �سماء العظيمة يف االأ اأعرف مثل هذه االأ

أتعلم اللغة  والف������ن واملو�سيق������ى. وما ك������دت ا

ملاني������ة ال�سعبة القواعد حتى بداأت - ويا  االأ

للحماقة، حماقتي - مبحاولة ترجمة بع�س 

ق�سائد )�ِسلّ������ر( الذي كنت اأح������ب فيه روح 

الثورة واحلرية التي جتلت يف باكورة اأعماله 

دبي������ة امل�رصحية املو�سومة ب������� )الل�سو�س(  االأ

تل������ك امل�رصحي������ة العظيمة الت������ي كتبها وهو 

أو التا�سعة ع�رص من  يف �س������ن الثامنة ع�������رص ا

ول على  أثارت بعد عر�سها االأ العمر والت������ي ا

م�رصح يف مدينة )َم�نْهامي( عام 1782،�سجة 

أّدت اإىل �سعود  حقيقية ب������ني امل�ساهدي������ن وا

جنمه ب�سكل الفت ومثري.
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م������ن الطري������ف حق������اً اأن يك������ون القتلة 

امل�ساغبون الذين الّتفوا حول بطل امل�رصحية 

أبي������ه- هم الذين  )كارل م������ور( -املنبوذ من ا

بداع  مّهدوا ل�سعود جنم )�ِسلّر( يف ف�ساء االإ

وال�ّسه������رة، ومنذ البداية اأعرب الكثريون من 

ديب ال�ساب  النقاد يومها عن ثقتهم بهذا االأ

ملانية«  مال االأ الذي يب�رص »بتحقيق اأجمل االآ

أمل������اين، حتى اإن  وب������ربوز �سخ�سية �سك�سبري ا

ملاين  )فيلهل������م ف������ون هومبولت( -الع������امل االأ

ال�سهري والذي حتمل جامعة برلني ال�رصقية 

ا�سمه- قال عنه رمب������ا مغالياً باأّنه )اأخ�سب 

فكار يف كل الع�سور(، كما و�سفه  راأ�س يف االأ

ملايّن الكبري )هولَْدرلني( ب�)ال�ساعر  ال�ساعر االأ

أملانيا  العبقري العظيم(، بينما و�سفه �ساعر ا

ك������رث �سهرة )غوِته( و�سديقه اللدود الحقاً  االأ

وجاره لفرتة م������ن الوقت يف مدينة )فاميار( 

 واخلرّي واجلميل(.
ّ
باأنه رجل )احلقيقي

ملاين املعا�������رص )توما�س  ديب االأ أم������ا االأ  ا

م������ان( -�ساحب جائزة نوب������ل- فاعتربه )اإله 

الفن(. 

ه������ذا الرجل مل يَخدم كغريه من املبدعني 

دب والفن واملو�سيقى، كما كان ماألوفاً  يف االأ

دبي العربي  يف ذلك الع�������رص ويف تاريخنا االأ

أو اأمري -كم������ا فعل على  يَّ حاك������م ا
أي�س������اً، اأ ا

�سبي������ل املثال- )غوِته( ال�ساعر العظيم الذي 

ا�سطحبه اأمري )فاميار( ال�سغرية من مدينة 

مول������ده يف مدينة )فرانكف������ورت( على ن�هر 

)املاي������ن( اإىل اإمارته ال�سغ������رية يف )فاميار( 

وال������ذي كان ير�سى باأن يجل�������س اإّبان تناول 

مري  الطعام على طاولة مفردة قرب طاولة االأ

نه مل يكن من النبالء وال يحمل  واأ�سدقائ������ه الأ

لقب )ف������ون( النبيل ال������ذي اأعطي له الحقاً 

أي�ساً ل�)�سلر(، هذا ال�ساعر املتمرد  كما منح ا

املح������بِّ للحرية وللعدالة )�سل������ر( كنت اأحبه 

أزال،  أُِكنُّ له اأعم������ق امل�ساعر وماا واأحرتم������ه وا

ب�سبب اإبداعه العظيم اخلالد -وال نن�سى اأن 

ن�سيد الفرح يف ال�سمفونية التا�سعة ل�)لودفيغ 

ف������ان بيتهوفن( ه������ي من اإبداع������ه- واأفكاره 

املتاألق������ة الَو�سيع������ة وروحه احل������رة املتمردة 

و�سخ�سيت������ه املنفتحة التي جعلته يرى نف�سه 

مواطناً عاملياً.

أع������اله اإىل جناح )�ِسلَ������ر( املبكر  اأ�رصن������ا ا

و�سعود جنمه الذي قوبل بالرتحاب من اأكرث 

أثار اأي�ساً  أي�س������اً، وا أدبي������ة وعامة ا من جهة ا

كث������رياً من احل�سد ل������دى معا�رصي������ه ومنهم 

�سديق������ه -الحق������اً- اللّدود )غوت������ه( الذي 

حت������دث يومها ع������ن م�رصحي������ة )الل�سو�س( 

أبعد احلدود(  قائاًل باأنها )تثري ا�سمئزازه اإىل ا

أثارت  ّن �ساحب رواي������ة )اآالم فريتَر( التي ا الأ

ألهب������ت م�ساع������ر القراء قب������ل )الل�سو�س(  وا

بعقد من الزم������ن اأفزعته ال�سجة حول هذا 

النجم ال�ساعد، كذل������ك حتدث بازدراء عن 
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)�ِسلَ������ر( وبح�سد وا�سح يومها الكاتب الناجح 

املعروف )كري�ستوف مارت������ن فيالند( قائاًل 

حمق الغريب ال������ذي يعتربه النا�س  عنه: )االأ

على ن�هر الّنيّكر رجاًل عبقرياً( وكان )�ِسلَر( 

ق������د ولد يف ع������ام 1757 يف مدينة )مارباخ( 

على �سفاف هذا النهر، ن�هر)الّنيّكر(. 

علين������ا اأن نتذك������ر يف منت�س������ف القرن 

أملانيا يومئذ حيث الدولة،  الثامن ع�رص حالة ا

دويالت م�رصذمة متحاربة -قبل اأن يوّحدها- 

مري )ب�سمارك( بحد  امل�ست�سار)احلديدي( االأ

ال�سيف الحقاً وحي������ث كان التنقل يف القرن 

الثام������ن ع�رص بني بلدات قريبات اإىل بع�سها 

البع�س مثل مدين������ة )�ستوتغارت( و)َمنْهامي( 

ول مل�رصحيته  -حيث ح�رص )�سلَر( العر�س االأ

وىل كان مث������ل هذا التنق������ل اإىل )اخلارج(  االأ

يحت������اج اإىل موافق������ة م�سبق������ة م������ن احلاكم 

وال�سّيما واأن )�ِسلَ������ر( -وهذا اأمر يكاد يكون 

جمهوالً بالن�سبة اإلين������ا- كان طبيباً ع�سكرياً 

يف منطق������ة )�سفاِبْن( وغري م�سموح له -دون 

اإذٍن- مبغادرة املقاطعة.

أويْغن  حاكم املقاطع������ة كان ا�سمه )كارل ا

������ربغ( وكان �سارماً ح������اد املزاج  ف������ون فومِتْ

م�ستب������ّداً وم�رصفاً مب������ّذراً يطلب االن�سباط 

والطاعة املطلقة وخا�سة من تالميذ مدر�سة 

الع�سكرية  كادميي������ة  االأ وتالمي������ذ  املتفوقني 

امل�سّم������اة با�سم������ه والتي كان م������ن ِخّريجيها 

)�ِسلَ������ر( نف�سه. وبع������د )الل�سو�س( مل يكن يف 

و�سع ال�ساعر العودة اإىل مدينة )�ستوتغارت( 

وكت������ب بعد ذل������ك بوقت ق�س������ري م�رصحيته 

الثالثة )الّد�سي�سة واحلب( م�رصحية ماأ�ساوية 

ول مرة يف عام  يف خم�سة ف�سول، عر�ست الأ

1784 والق������ت جناحاً باهراً، ا�ستعر�س فيها 

م������ا يف ق��������رص احلاكم من نف������اق وا�ستغالل 

وانح������الل اأخالق������ي وغ������ريه. عنده������ا قرر 

ال�ساعر اأن يتفرغ للكتابة فقط وهجر الطب 

وكان ه������ذا التفرغ يف ذل������ك الزمان مغامرة 

جديدة متاماً وقرر االعتماد على نف�سه من 

غنياء وقرر على حد قوله:  دون احل������كام واالأ

يَّ عر�س واإمّنا الروح 
ن اأ أاّل ينا�سد بع������د االآ »ا

أي�ساً اأن يك������ون جمهوُر  ن�ساني������ة« وق������رر ا االإ

امل�رصح ه������و احلَكَم واملعي������اَر: )اجلمهور هو 

ن كل �سيء بالن�سبة يل(. كتب �ِسلَر العديَد  االآ

م������ن امل�رصحيات التاريخي������ة وغري التاريخية 

ويف مو�سوع������ات خمتلف������ة وبعم������ق ودراية، 

ولكن م������اذا ع������ن العاطفة واحل������ب لديه؟.

كانت الطبيعُة العاطفية واجلن�سية لدى هذا 

ال�ساع������ر العظيم متتاز باحليوّي������ة والعملّية 

ومعاي�ستها اأي�ساً على اأر�س الواقع، بخالف 

خر )غوته(. ا�ستطاع �ِسلَر  ال�ساعر العظيم االآ

اأن يعرّب عن مثل هذه العواطف بطاقة فّجرت 

ينابيع احلب، واحل������ب اجل�سدي اأي�ساً وهو 

أي�ساً  الذي كان يعت�قد اأن )اللذة( قد ُمنحْت ا
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للدودة كما ورد يف )ن�سيد عن الّناقو�س( ويف 

ق��سيدة )هّيا اإىل الفرح(.

جتّمعت لدى ال�ساعر، ب�سنٍّ مبكرة متاماً، 

خر، وقد اأ�رصنا  خرباٌت عملّيٌة عن اجلن�س االآ

أن������ه عمل وه������و يف الع�رصين من  أع������اله اإىل ا ا

عمره طبيباً ع�سكرياً وبذلك كانت معاي�سته 

حلياة الرج������ال واجلنود تتطلب -تعبرياً عن 

الّرجول������ة- لع������ب ال������ورق والتدخني و�رصب 

أي�ساَ.  الكحول بكرثة وزي������ارة بيوت الدعارة ا

اإنه������ا طقو�س الّرجولة كم������ا كانت �سائدة يف 

ع�رصه، وكان اأ�سدقاء �ِسلَر يعتربونه مغامراً 

أة تت�سم  يف ت�رصفاته وكان������ت عالقته مع املرا

م������ن ناحيٍة بكون������ه »يبّجل ويح������ب الطبيعة 

خر« اأما من  الودية واملرهفة عند اجلن�س االآ

أة لَعوب »غّنوجة«  أية امرا ناحية اأخ������رى فاإن ا

أ�رَصه  –على ح������ّد تعب������ريه- كانت ت�ستطي������ع ا
وال�ّسيطرة عليه.

مدين������ة )فامي������ار( ال�سه������رية الواقعة يف 

أملانيا الدميقراطية �سابقاً  اأرا�سي جمهورية ا

والتي كان يحكمها اأمري �ساب،هو الذي اأح�رص 

معه ال�ساعر ال�ساب )غوته( من مدينة مولده 

يف )فرانكفورت( على ن�ه������ر )املاين( ليعمل 

مارة التي اأ�سبح الحقاً  عنده ويف خدم������ة االإ

من اأهم الوزراء النافذين فيها، هذه املدينة 

التي عا�س فيها رجال عظماء مثل 

 )غوته( -كما ذكرنا- و)هريَدر- وفيالنْد( 

أديبات  أي�ساً ن�ساء �سهريات وا كما عا�س فيها ا

مرموقات مثل ال�سيدة النبيلة )�سارلوّته فون 

كلب( -املولودة عام 1761- وهي متزوجة واأم 

لطفل �سغري يومئذ، وكانت معجبة ب� )�ِسلَر( 

منذ ف������رتة من الزمن، وهي الت������ي �سّهلت له 

دبي يف )فاميار(  الو�سول اإىل هذا ال�رصح االأ

حيث تعرف هن������اك الحقاً عل������ى �سقيقتني 

اأم�س������ى معهما �سيف ع������ام  1788 واأعجب 

أي�ساً، وكانت اإحدى  بهما معاً كما اأعجبتا به ا

ختني حتمل ا�س������م )�سارلوّته فون ِلنْغِف�لد(  االأ

خرى وا�سمها  وعمرها 21 عاماً، اأما اأختها االأ

)كارولينه( فكانت تكربها بثالثة اأعوام وهي 

متزوجة من اأحد النبالء وحتمل ا�سم زوجها 

مر اأن �ِسلَر  )فون بويلفيت�س(. الطريف يف االأ

ختني معاً وكانتا على دراية  وقع يف ح������ب االأ

بذلك حت������ى اإن ر�سائل الع�س������ق املر�َسلة منه 

كانت تخاطب االثنتني مع������اً، وا�سم التدليل 

الذي اأطلقه عليهما هو )لوّته( و)لينه(.

خت العزباء يف �سباط  تزوج ال�ساعُر من االأ

خت املتزوجة )كارولينه(  1790 بح�س������ور االأ

خ������رى ،التي اأ�سبحت زوجه،  وا�ستطاعت االأ

بع������د وقت ق�سري اأن متتلكه بحبها وت�ستحوذ 

على كام������ل م�ساعره العاطفّية، واأجنبت منه 

أّدى ذلك اإىل ا�ستقراره نف�سياً  أربعة اأطفال، وا ا

حيث ان�رصف بعدها بكامل طاقته اإىل العمل 

بداعي، على الرغم من اأن �سحته كانت يف  االإ
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حالة �سيئة متام������اً وكانت رئتاه �سبه تالفتني 

م������ن التهابات �سديدة فيهم������ا مع �سعف يف 

طباء الذين قاموا  ع�سلة القلب، حتى اإن االأ

بت�رصيح ج�سده بعد موت������ه قالوا م�ستغربني: 

»يف الداخ������ل كل �سيء تالف، اإن هذا الرجل 

كان يجب اأن ميوت قب������ل ع�رصة اأعوام على 

قل«، وبقي له على رغم ذلك خم�سة ع�رص  االأ

رادة واحلما�س  عاماً يعي�سها بف�س������ل قوة االإ

بداع والكتابة،  ال�سديد عنده لال�ستمرار يف االإ

حتى اإن )توما�س مان( ال�سهري، احلائز على 

جائزة نوبل، اأقدم على القول املُبالَغ فيه عن 

دب������ي: »ال ي�ساهيه اأي اإجناز اآخر  اإجنازه االأ

منذ العهد الّتوراتي«. 

ختني معاً  املفارق������ة الغريبة يف حب������ه لالأ

خت  أع������اله- هو اأن االأ -ال������ذي حتّدثنا عنه ا

املتزوج������ة )كارولينه( هي الت������ي كتبت عام 

أوَل �س������رية ذاتي������ة متمي������زة عن حبها  1850 ا

الكب������ري لل�ساعر، هذا احل������ب الذي اعرتفت 

به وانح������ازت اإليه طوال حياته������ا ،وكّر�ست 

اأعماله������ا الحق������اً بع������د اأن اأ�سبح������ت كاتبة 

مرموقة وناجحة للتحدث عنه وعن ال�سورة 

املثالية حلبيبها �ِسلَر.

بع������د زواج ال�ساعر باأعوام تخلى ال�ساعر 

ب�سكل الفت للنظ������ر تقريباً عن كتابة ال�سعر 

دبية  م������ور االأ وامل�رصحي������ات والتف������ت اإىل االأ

خرى، وكان������ت م�رصحية )دون  والفكري������ة االأ

ول م������رة عام  كارلو�������س( الت������ي عر�س������ت الأ

أملانيا،اآخر  1787 يف مدينة هامبورغ �سمايل ا

م�رصحي������ة تُعَر�������س ل������ه يف تل������ك املرحلة -

أ�ستطيع القول اإنني كطالب للطب عا�س يف  وا

تلك املدينة �ستة اأعوام قد اأتيحت يل خاللها 

الفر�س������ة اأكرث من م������رة اأن اأرى هذا العمل 

القّيم يعر�س على م�رصحها الكبري -.

غ���لف كت���اب م�رحي���ة )دون كارلو����ش( 

َلْر ل�سِ

برز ا�س������م ال�ساعر �ِسلَر الحق������اً كموؤّلف 

ق�س�سي منذ الن�س������ف الثاين من ثمانينات 

القرن الثامن ع�������رص وذلك من خالل اأعمال 



َلْر( ملاين العظيم )ْفريْدِر�ْش �شِ ال�شاعر الأ

العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 278

مميزة قّدمه������ا وحققت جناح������اً كبرياً مثل 

)املجرم دفاعاً عن ال�رصف( من العام 1786 

�سباح( -1789 -. أو )َم�ساهد االأ ا

يف تل������ك احلقب������ة كان �ِسلَر ق������د اأ�سبح 

�سخ�سية اجتماعية مرموقة كاأ�ستاذ جامعي 

يف جامعة )ي�ينا( وككاتب م�سهور، لهذا ُمنَح 

ال�ساعر ب�سبب اأعمال������ه الهاّمة لقَب الّنبالة 

)ف������ون( يف العام 1802، ه������ذا اللقب الذي 

ديب،  ح�سل عليه قبل������ه ال�ساعر واملفّكر واالأ

�سديق������ه اّلل������دود )يوهان وول������ف غانغ فون 

مر  ظاً اأول االأ أي�ساً ال������ذي كان متحفِّ غوِته( ا

دبية، ثم  حيال �ِسلَر يف مرحلة ما من حياته االأ

أدبية متميزة،  قام������ت الحقاً بينهما عالقات ا

وكان ق������د بقي لكلِّ منهم������ا ع�رص �سنوات من 

العمر للعي�س والَعطاء، تبادال خاللها وب�سكل 

دبية والفكرية التي و�سل  م�ستمر الر�سائل االأ

لف ر�سالة والتي كانت  عددها تقريباً اإىل االأ

أو بالتعبري عن ال�سداقة  تُختَتم باملجامالت ا

واحلب النبيل ال������ذي يربطهما ومببادلة كل 

خر،  منهما امل�ساعر نف�سها حيال �سديقه االآ

على حّد قول )غوِته(.

ع�رصةُ اأعوام كانت قد مّرت على العر�س 

خ������ر م�رصحية ل��ِسلَ������ر، وهي امل�سماة  ول الآ االأ

)دون كارلو�������س(، عندما عاد ال�ساعر بعدها 

اإىل امل�رصح م������ن جديد مب�ساعدٍة وب�تحري�سٍ 

ودعٍم م������ن �سديقه ال�ساع������ر العظيم غوته، 

حي������ث عر�س������ت ل������ه م�رصحي������ة جديدة يف 

ع������ام 1798، وه������ي دراما تاريخي������ة تتاألف 

من ثالثة اأج������زاء تعر�س تباع������اً على مدار 

ثالث اأم�سيات وا�سمه������ا )فاِلنْ�ستاين(، وهي 

امل�رصحي������ة التي اعتربها الفيل�سوف والكاتب 

)روديَغ������ر �سافران�سكي( - وا�سع �سرية ذاتية 

ديب الكال�سيكي �ِسلَر  جديدة عن ال�ساعر واالأ

بعنوان

أو اخ������رتاع املثالّية   )فريدري�������س �ِسلَ������ر ا

دب  االأ اأف�س������َل م�رصحي������ة يف  ملاني������ة( -  االأ

ملاين. امل�رصحي االأ

َلْر  كتاب )روديَغر �سافران�سكي( عن �سِ



َلْر( ملاين العظيم )ْفريْدِر�ْش �شِ ال�شاعر الأ

279 العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 

 اأخذ ال�ساعر يكتب م�رصحياته يف اأواخر 

أيامه بن�ساط و�رصعة واإتقان، حيث عر�ست  ا

ول  م�رصحيته اجلديدة )ماري������ا �ستيوارت( الأ

مرة يف عام 1800.

 ويف عام 1801ق������ّدم م�رصحيتَه )عذراء 

وتدور اأحداثُها ح������ول ماأ�ساة  أورليان�������س(–  ا

»جاندارك«:

تلك الفتاة الّريفّي������ة الفرن�سية املهوو�سة 

أقنَع������ت ملَك فرن�سا  بروؤاه������ا الدينية والتي ا

نكليزية  »كارل ال�سابع« املهزوم اأمام القوات االإ

القوية الغازية لبالده، باأنها �سرتفع احل�سار 

أورل������ني« وحترر له كامل البالد  عن مدينة »ا

لي�س������َل اإىل عر�سه، وذلك مب�ساعدٍة وبتوكيٍل 

رّبانيني. 

أْن اجت������ازت بنج������اح اختب������ارات  بع������د ا

الَكهن������وت حول �س������دق اإميانه������ا، والّتحقق 

 جرى 
ّ
اأي�سا م������ن ُعذرّيتها، بفح�������سٍ ن�سائي

عليه������ا من ِقَبل بع�س ال�سّيدات النبيالت يف 

الق�������رص، كان لها ما �ساءت، واأ�سبحت، وهي 

يف ال�سابعة ع�رص من عمرها، قائدًة للجي�س 

ال������ذي ا�ستب�رص بامل�ساعدة   ،
ّ
 امللكي

ّ
الفرن�سي

الّرّباني������ة هذه خرياً. متّك������ن جي�سه بقيادتها 

فعاًل من رف������ع احل�سار عن مدينة »اأورلني« 

ّول  وحترير مدن اأخ������رى، وذلك يف الربع االأ

أْن ترَتى  م������ن القرن اخلام�������س ع�رص، قب������ل ا

الهزائ������ُم يف القتال، ويلق������ى القب�س عليها 

بتهمة »الَهْرَط�ق�ة« و�سجنها ومن ثم قام امللُك 

نكليز،  والكني�سُة معاً بالدفع بها اإىل قب�سة االإ

طمعاً يف اإمكاني������ة الو�سول عن طريق ذلك 

اإىل مفاو�سات �سلمية معهم.

هناك �سجن������ت وُعذبت حتى وّقعت على 

لهية، وكان  أنك������رت فيها َم�همته������ا االإ وثيقة ا

ن ال�سج������ن املوؤبد،  العق������اب املنتَظر له������ا االآ

وعندما مت بعدها اغت�ساُب عذرّيتها عادت 

ف�سحبت اعرتافه������ا وتراجعت عنه مما دفع 

أي������ام اإىل احلكم عليها  نكليز بع������د ثالثة ا االإ

بامل������وت حرق������اً ، ومتَّ حرُق�ه������ا فع������اًل وهي 

حّيٌة حتى املوت، وكان������وا عادة يف مثل هذه 

احلاالت يقتلون املحك������وم عليه قبل و�سول 

النار اإليه ليحرتق ميتاً.

بعد مرور ع�رصين عاماً على هذه املاأ�ساة 

-الف�سيح������ة، وبطلٍب من امللك نف�سه– كارل 

ال�ساب������ع -جرت لها– بو�ست هوم »كما يقول 

الاّلتينيون، اأي بعد الوفاة– حماكمة جديدة 

حي������ث اأعادت الكني�سة لها، ب������ل اإىل رفاتها، 

أ�سقطوا التهمة ال�سابقة عنها، كما  االعتباَر وا

ن –بَعد مرور  قامت الكني�سة الكاثوليكيُة االآ

خم�سة قرون على حرقها املُ�سني– بتطويبها 

قّدي�سًة ر�سمّيًة.

هن������اك العديد م������ن املعلوم������ات الهامة 

بح������اث التاريخية  خ������رى، على �س������وء االأ االأ

احلديثة، الت������ي ميكن يل �رصده������ا والتعليق 
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أّن مثَل ه������ذا �سيخرج عن اإطار  عليها، غري ا

هذه الّدرا�سة ال�رّصيعة عن �ِسلَر العظيم.

يف ع������ام 1803 ق������ّدم �ِسلَ������ر م�رصحي������ة 

جديدة اأخرى ملْ تلَق قب������والً جماهريياً كبرياً 

-ك�سابقاتها - وهي )عرو�س ِم�ّسينا(.

تلَته������ا م�رصحي������ة )فيلِهلْم ِت������ْل( يف عام 

خرَي،  1804، جالب������ة له النجاَح الكب������ري واالأ

وه������ي م�رصحي������ٌة مق�تَب�س������ة م������ن احلكايات 

ال�سوي�رصية ال�سعبية، ولنتَذّكر )التفاحة على 

راأ�س االب������ن و�سهم الوال������د يخرتقها( والتي 

ت�سّور نزوعاً عارماً نحو احلرية، وهو العمل 

ال������ذي مل يكتمل متاماً بخالف عمله املو�سوم 

ب� )ِدِمترييو�������س( الذي و�سل فيه ال�ساعر اإىل 

مرحلة متقدمة من كتاباته امل�رصحّية. 

�ِسلَر يع������ود يف م�رصحيته )فيلِهلْم ِتْل( اإىل 

بداعية قائاًل: »كاّل اإّن احلدود لها  بداياته االإ

�سلطة ا�ستبدادية«،هذه املعرفة كانت تالزمه 

على الدوام، فاأعمال �ِسلَر كانت تت�سمن دوماً 

أف������كاراً �سيا�سيًة وت�س������اوؤالٍت واآمال مذهلة،  ا

وكان يفكر مب�سري النا�س الب�سطاء الذين بنوا 

هرامات وغريه������ا، ولكّن التمجيد واملجد  االأ

كان من ن�سيب امللوك واحلكام دوماً. 

بق������ي �ِسلَ������ر واإبداعاته دوم������اً قريباً من 

أن������ه -يف مناف�سته  ال�سع������ب، على الرغم من ا

بداعي������ة ال�رّصيفة وغري املعلنة مع �سديقه  االإ

اللدود)غوِت������ه(- كان يطم������ح اإىل االرتق������اء 

باإبداعات������ه اإىل منزلة فنية عالية وخا�ّسٍة يف 

اللغة، وقد اع������رتف غوِته ل�سديقه وبرحابة 

�س������در باأنه -�ِسلَ������ر - كان فع������اًل اأقرب اإىل 

ال�سعب وروح ال�سعب من اإبداعاته هو، وعلى 

�سبي������ل املثال ف������اإّن م�رصحية �ِسلَ������ر املو�سومة 

�سباح( من العام 1789 تتحدث  ب�)م�ساهد االأ

يف ه������ذا ال�سياق، �سياق االنحياز اإىل ال�سعب 

واحلرّي������ة، عن نف�س املو�س������وع الذي تطّرق 

مل������اين املعا�رص  له الحق������اً عبقري امل�رصح االأ

ْرتول������د بري�ْس������ت( يف م�رصحيت������ه ال�سهرية  )ِبِِ

أ�سئلة عامٍل قارئ(. امل�سماة )ا

أي�ساً  كان �ِسلَر قد ت�ساءل يف هذا ال�سياق ا

أولئك النا�س الكادحني الب�سطاء  عن م�سري ا

قائاًل:

»مب������اذا نحن مدين������ون للعام������ل عندما 

ي�سبح غ������ري قادر على العم������ل اأو عندما ال 

ن�سان  يجد عماًل؟ ومباذا نح������ن مدينون لالإ

عندما ي�سبح عدمَي الفائدة؟«.

�ِسلَر ج�ّسد بحٍق املفهوم الذي اأطلقه هو 

ملانية  يف عام 1802 حيث قال: »اإن الع�َظمَة االأ

ال تكُمن يف ال�سيا�سة واإمّنا يف الثقافة« هذا 

املفهوم اأخ������ذه عنه وتاأثر ب������ه الباحث العامل 

مل������اين ال�سهري )الك�سندر فون هومبولد( -  االأ

الذي اأعطى ا�سمه جلامعة برلني )ال�رصقية( 

- وكان �ِسلَ������ر يف اأعمال������ه يج�سد اأعلى �سكل 

من جتلّيات اللغ������ة الدميقراطية واملوؤثرة يف 

الروح الوطنية.
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اأما يف املجال الفل�سف������ي فكان ا�ستقبال 

�ِسلَر وغوِته لفل�سفة )كانت( مت�سابه، واعرتف 

أن������ه مل ي�ستطع فهم فل�سفة )كانت( اإاّل  غوته با

من خ������الل �ِسلَ������ر، ويذكُرين ه������ذا بال�ساعر 

ملاين )هايرن�س هاينه( الذي هاجر ب�سبب  االأ

�سعره وكتاباته ال�سيا�سية اإىل منفاه الّطوعي 

يف باري�������س حيث عم������ل هناك م������ع الثورّي 

املهاجر ال�ساب )كارل ليفي ماْرك�س( الذي مل 

ي�ستطع َفهم )الهيجيلية( وخا�سة يف مو�سوع 

امللكية العامة اإاّل من خ������الل ال�ساعر هاينه 

الذي كان اأحد تالم������ذة )هيِجل( يف برلني، 

وكان كذلك تلمي������ذاً للفيل�سوف )�ْسليِغل( يف 

)بون(. 

أّثرت يف غوِت������ه كث������رياً مو�سوعُة  لق������د ا

ن������ا( املُنِتجة التي ت�س������ّكل عاملَها بنف�سها،  )االأ

مل������اينُّ )كانْْت(:  حيث يق������ول الفيل�س������وف االأ

�َيَغ التي  )الذاُت املنتجة ت�سن������ع بنف�سها ال�سّ

ال ت�ستطي������ع، اإاّل بو�ساطتها اإدراَك، الواقع(. 

مر ُفِه������م من ِقَب������ل ال�ساعرين على  ه������ذا االأ

أنه تخوي������ل للّذات اأي تقوية للفرد، واإن كان  ا

�ِسلَ������ر غري متفق متاماً م������ع فل�سفة االأخالق 

عند)كان������ت( وخا�سة الثنائي������ة بني الوجوب 

رادة فينا،  رادة، ووجدها طرحاً خ�سناً: االإ واالإ

مر املطلق،  الطبيع������ة، الوجوب يقابلهم������ا االأ

االأخالق، غري اأن �ِسلَر طرح مفهومه اخلا�س 

عن الرتبية اجلمالي������ة القائمة على تهذيب 

�سَهواتنا وغرائَزن������ا وميولنا ب�سكل يوؤدي اإىل 

عدم التعار�س ال�سارخ مع الوجوب. 

ف������كار من خالل  كان ق������د ق������ّدم هذه االأ

للجن�������س  الرتبي������ة اجلمالي������ة  مقالته)ع������ن 

ن�س������اُن من  الب�������رصي(، تل������ك الت������ي ي�سل االإ

ن ي�سبح اأهاًل للحري������ة وموؤَهاًل  خالله������ا الأ

اأي�ساً ملمار�سة هذه احلرية. 

كان �ِسلَ������ر ي�سع������ر بالراح������ة يف املدين������ة 

الثقافي������ة الهادئ������ة )فاميار(، الت������ي �سَكنها 

طوي������اًل وا�ست������كان اإليها وبق������ي فيها مبدعاً 

طوال حيات������ه ومات ودفن فيه������ا، وال يزال 

ن�سب������ه التَّ�ذكاري واقف������اً اإىل جانب �سديقه 

غوِته يزّين اإحدى �ساحاتها، ولهذا فهو مل يكن 

يحب ال�سفَر خارجها، حتى اإنه مل يَر العا�سمة 

برلني اإاّلّ قب������ل وفاته بعام واحد فقط، وقد 

َه�������سُ ب�سب������ب �سخامتها  متلّكه هن������اك الدَّ

مقارنة مع مدينته ال�سغ������رية، وكانت برلني 

أبَع������َد ما و�سل اإلي������ه يف تَرحاله، وهي التي  ا

تقع على مرمى حجر من )فاميار(، وكان قد 

أ�سابيع حيث  كرث من ثالثة ا زارها مع عائلته الأ

لقي فيها ككات������ب و�ساعر مرموق الكثري من 

احلفاوة والرّتحاب، وُعر�َس فيها العديُد من 

م�رصحياته تكرمياً له ولزيارته لها.

 كانت احلفاوة به جت������ري على امل�ستوى 

 اأي�ساً حيث كان ال�سكان ي�ستقبلونه 
ّ
ال�سعب������ي

أينما حل. بالهتافات والرتحيب والت�سفيق ا
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لق������د ُقّدَمت ل������ه العديد م������ن العرو�س 

أي�ساً لكي ياأتي وي�ستقر  واالغ������راءات املادية ا

أن������ه كان ي�سعر بوطاأة  فيه������ا، يف برلني، غري ا

املر�س وق�سوته على ج�سده املُنهك، فرف�س 

كل ذلك باأدب �ساكراً وعاد اإىل بلدته )فاميار( 

ليم������وت فيها يف عام 1805 عن عمر يقارب 

ربعني عاماً فقط. اأما �سديقه  ال�ساد�سة واالأ

ال�ساع������ر )غوته( الذي يك������ربه بع�رص �سنوات 

فقد عا�������س قرابة الثالثة عقود بعد ارحتال 

�سديقه �ِسلَر.

¥µ
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ال�شيخ	حممد	راغب	الطباخ	)1293-1370هـ=1877-1951م(	م�ؤرخ	حلب	

مة	يف	الع�رص	احلديث،	بل	ه�	�شخ�شية	ا�شتثنائية	 لي�س	عاملاً	ك�شائر	علماء	الأ

متميزة	رائدة	�شبقت	ع�رصها	يف	جمالت	كثرية.

	باب	قن�رصين	العريق	بحلــــــب	عام	1293هـ	=1877م	يف	اأ�رصة	
ّ
ولــــــد	يف	حي

جمعت	بني	التجارة	والت�ش�ف	والعلــــــم،	واإيثار	البعد	عن	ال�ظائف	الر�شمية،	

باحث واأ�صتاذ جامعي �صوري. ❁❁

ò

رخ حلب العاّلمة ال�شيخ  م�ؤ

حممد راغب الطباخ

د. اأحمد فوزي الهيب

❁

رائد �صانعي الدواوين ال�صعرية يف الع�رش احلديث
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فقد ُعر�ض على جّده �ل�شيخ ها�شم بن �أحمد 

�شتانة، فاأبي معتذر�ً  من�شب �لق�ش������اء يف �لآ

باأن له �شنعة �أغن������اه �هلل بها عن �لوظائف، 

لو�ن و�لنقو�ض  وهي بَ�ْشُم �أي طباعة �ل�شا�ض بالأ

لتُتخذ منه �لع�شائب و�ملناديل وغريها.

أم������ا ت�شوف �أ�رست������ه و�شالحها ف�شفة  و�

ه �لت������زم �لطريقة  لزمتها من ق������رون، فجدُّ

�خللوتي������ة �لقادرية، وكذلك و�لده �لذي كان 

ي�شحبه معه �إىل �لز�وية �لهاللية، وهي �أعرق 

�لزو�يا �ل�شوفية بحلب، و�لتي ملا تزل عامرة 

بالذكر منذ قرون حتى يومنا �حلا�رس، وذلك 

ليح�رس معه حلقات �لذكر و�ل�شماع وجمال�ض 

�لعلم و�لعرفان.

�أتقن حمم������د ر�غب �لطباخ تالوة �لقر�آن 

يف �لثامنة من عمره، وتعلّم �لعربية ومبادئ 

�لرتكي������ة و�لفار�شي������ة و�لفرن�شية يف �ملدر�شة 

�ملن�شوري������ة بحل������ب، وتتلمذ على ي������د �أكرب 

علم������اء �ل�شام يف ع�رسه مث������ل حممد �لزرقا 

وب�شري �لغزي، ثم طاف �لبالد فز�ر �حلجاز 

و�ل�ش������ام وغريهما، و�لتقى كبار علمائها مثل 

عبد �لقادر �ملغرب������ي وبهجة �لبيطار وكامل 

�لق�ش������اب ومكي �لكت������اين، ور��شل كثري�ً من 

أع������الم ع�رسه من ع������رب وم�شت�رسقني مثل  �

�شكيب �أر�شالن و�أحمد تيمور وعي�شى ��شكندر 

�ملعلوف و�ش������امل �لكرنكوي ور�يرت ومرجليوث 

وماير، و�أفاد منه������م كما �أفادو� منه يف كثري 

من �شوؤون �ملخطوطات �لعربية وغريها.

وف�ساًل ع������ن ذلك كان مدر�س������اً ناجحاً 

ومربي������اً موؤثراً يف مدار�س حل������ب التي اأحيا 

فيها اللغة العربية وعزز مكانتها، واأدخل يف 

تلك املدار�س اإ�سالحات وحتديثات تدل على 

أنه كان �سابقاً لع�رصه متفتحاً متنوراً بعدما  ا

�سالة  ا�ستطاع اأن يقي������م توازناً دقيقاً بني االأ

ها من غري  واحلداثة واأعطى لكل منهما حقَّ

اإفراط وال تفريط. 

أي�ساً �سغوف������اً باملطالعة حمّباً  كم������ا كان ا

للعلم عا�سق������اً للمخطوطات متعدد املواهب 

 املع������ارف ذا قلم معط������اء وهمة 
ّ
مو�سوع������ي

قع�س������اء جعلته يفتتح مطبع������ة خا�سة به يف 

حل������ب، �سّماها املطبعة العلمي������ة، طبع فيها 

كثرياً من كتبه وكتب غريه، ومنها الرو�سيات 

لل�سنوبري.

كل ذل������ك �ساع������د العاّلم������ة الطباخ على 

تاألي������ف كثري م������ن الكتب وحتقي������ق عدد من 

املخطوط������ات وكتاب������ة الكثري م������ن املقاالت 

ون�رصه������ا يف �سحف حل������ب ودم�سق وبريوت 

وم�������رص، كم������ا جعل كث������رياً م������ن املوؤ�س�سات 

العلمية ت�سعى اإليه ليكون علماً من اأعالمها 

مث������ل جممع اللغة العربي������ة بدم�سق وجمعية 

آب������اد يف الهند  املع������ارف النعماني������ة بحيدر ا

ث������ار واملتحف الوطني بحلب كما  وجمعية االآ

اأ�سبح رئي�ساً جلمعية الرب واالأخالق ولرابطة 

العلم������اء بحلب والتي ظ������ل يف رئا�ستها حتى 

 
)1(

وافته املنية �سنة 1970ه� = 1951م.
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وعلى الرغم من اأن كتاب الطباخ الكبري 

ج������زاء ال�سبعة »اإع������الم النبالء بتاريخ  ذا االأ

حلب ال�سهب������اء« اأعظم كتبه ومن اأهم الكتب 

التي اأّرخت حللب يف املا�سي واحلا�رص يَُعدُّ 

الطب������اخ رائد �سناعة اأو جمع دواوين ال�سعر 

يف الع�رص احلدي������ث، مل ي�سبقه اإليه اأحد يف 

الع�������رص احلديث. وهو، فيما فعله، قد اأحيا 

وائل يف بدء  �سنة من �سنن اأجدادنا العرب االأ

�سالمية بعدما نُ�سيت،  احل�سارة العربي������ة االإ

ولقد �س������ار يف ذلك عل������ى نهجهم وهداهم، 

ويكفيه ف�س������اًل يف هذا اإحياء ه������ذه ال�سنة 

احلميدة.

اإذ اإن م������ن املعل������وم اأن ال�سعر العربي يف 

اجلاهلي������ة قد انتقل اإلين������ا بو�ساطة الرواية 

أو رواة  ال�سفوي������ة، فقد كان لكل �ساع������ر راٍو ا

يقومون برواية �سع������ره وذيوعه بني القبائل، 

كما كانوا يتدربون عل������ى يده، ليحملوا راية 

أّلف هوؤالء الرواة يف  ال�سعر من بع������ده، وقد ا

حيان �سل�سلة طويلة امتدت اأجياالً  بع�������س االأ

�سالم، مثل �سل�سلة  ع������دة من اجلاهلية اإىل االإ

أو�������س بن َحَجر، فزهري بن اأبي �سلمى، فابنه  ا

كعب واحلطيئ������ة، فهدبة بن خ�رصم الُعذري، 

ة. فجميل بثينة، فُكثريِّ عزَّ

موي ومطلع الع�رص  ويف نهاية الع�رص االأ

العبا�سي ن�س������اأت طبقة من الرّواة املحرتفني 

أب������ي عمرو بن العالء وحم������اد الراوية  مثل ا

حمر وحممد ب������ن ال�سائب الكلبي  وخل������ف االأ

واملف�سل ال�سبي وغريهم، توزعتهم مدينتان، 

الب�������رصة التي ات�سمت بالت�س������دد، وكان على 

أبو عمرو بن الع������الء، والكوفة التي  أ�سه������ا ا را

أ�سها  ات�سمت بالت�ساهل والنحل، وكان على را

حّماد الراوية، وه������و متهم بالنحل والو�سع. 

ومع ذلك فاإننا جند كثرياً من الرواة الثقات 

بي، كما جند رواة  ل ال�سَّ يف الكوف������ة كاملُف�سَّ

حمر. متهمني يف الب�رصة كخلف االأ

و قد كانت الرواية �سفوية يف البداية، ثم 

أوائل القرن  انتقلت اإىل اأن تك������ون كتابية يف ا

الث������اين الهجري زمن اأبي عم������رو بن العالء 

وحماد الراوية. كما يرجع الف�سل يف تدوين 

ال�سعر اجلاهلي تدوين������اً منهجياً قائماً على 

�سمعي واأبي عمرو  التجريح والتوثيق اإىل االأ

عراب������ي، ومل يكتفوا بجمع  ال�سيباين وابن االأ

�سعر كل �ساعر على حدة فقط، واإمنا جمعوا 

�سعر بع�س القبائل اأي�ساً مثل ديوان الهذليني 

الذي رواه ال�سكري املتوفى عام 275ه�، وهو 

اأهم رواة الن�سف الث������اين من القرن الثالث 

الهجري اإذ جمع دواوين كثرية.

وهك������ذا ا�ستم������رت الرواي������ة جامعة بني 

امل�سافهة والتدوين، واإذا كانت ِكّفة امل�سافهة 

راجح������ة يف البداية، فاإن كّف������ة التدوين قد 

رجح������ت فيما بع������د، واإن مل ت�ستغن اإحداهما 

خرى، ذل������ك اأن ال������رواة كتٌب ناطقة  ع������ن االأ
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متحركة، والكتب رواة �سامتون �ساكنون، وكلٌّ 

منهما ميكن������ه اأن يوؤدي املهمة التي يقوم بها 

خر بعامة. االآ

ويف الع�رص احلدي������ث كان ال�سيخ حممد 

أوائل الذين تنبهوا اإىل اأن  راغب الطباخ من ا

ثمة �سع������راً غزيراً مهماً، ق������د �ساع، ل�ساعر 

متمّيز من �سعراء حلب يف ع�رص �سيف الدولة 

احلمداين، ذلك الع�رص الذي يُعدُّ مع ع�رص 

دبية التي �سهدتها  يوبيني اأهم الع�سور االأ االأ

مدينته حلب ال�سهباء التي اأحبها واأحبته حّباً 

أبو بكر،  جّماً، وهذا ال�ساعر هو ال�سنوبري، ا

اأحمد بن حممد ابن احل�سن بن ِمرار ال�سبي 

احللبي، املتوفى عام )334 ه� = 946 م(. 

ويحدثنا ال�سيخ حممد راغب الطباخ عن 

مر بب�ساطة وعفوية وتوا�سع و�سدق  هذا االأ

داب والعلوم يف بالط  فيق������ول: ازده������رت االآ

�سيف الدولة احلمداين، وذلك لعنايته بالعلم 

دب وذويه وازدحام اأقدام العلماء  واأهله واالأ

دباء يف ح�رصته ومباراتهم بع�سهم لبع�س  واالأ

حّب������اً منهم بالتفوق ون������وال ال�سهرة الوا�سعة 

أف������راد ذلك  وبُع������د ال�سيت، وق������د كان من ا

أبو  العقد البديع واأفذاذ ذاك الع�رص الزاهر ا

بك������ر، اأحمد بن حممد ب������ن احل�سن املعروف 

بال�سنوب������ري احللب������ي، اأحد �سع������راء �سيف 

بني  م������ني عنده واملقرَّ الدولة وندمائه واملقدَّ

ل  لدي������ه ومن ُخّزان كتبه، وكان اأحد من جتمَّ

به ع�������رصُه، و�سار يف الب������الد �سعره، وتناقله 

دب يف كتبه������م، وحفظوه يف  أه������ل العلم واالأ ا

 
)2(

�سدورهم، وا�ست�سهدوا بالكثري منه.

ثم يتابع العاّلمة الطباخ قائاًل: وكان ممن 

ويل، فجاء يف  مام ال�سُّ ت�سدى جلمع �سعره االإ

مئت������ي ورقة، كما ذكر اب������ن الندمي يف كتابه 

)3(
الفهر�ست، ولكنه �ساع ومل ي�سل اإلينا.

ومل يق������رر ال�سي������خ الطباخ ه������ذه النتيجة 

ب�سهولة وعجلة، واإمنا قالها بعد بحث وتنقيب 

يف مكتبات �سورية وم�رص، وبعد �سوؤال بع�س 

ف�س������الء ع�رصه من ع������رب وم�ست�رصقني، ومل 

آنذاك.  أيامه ا يكن ذلك �سهاًل يف ا

وبعدم������ا يئ�س من الو�س������ول اإىل الديوان 

جداد  قام بجمع �سع������ره مّتبعاً خط������وات االأ

أثناء  يف ذل������ك، وكانت بداية هذا امل�رصوع يف ا

تاأليف������ه لكتابه الكبري اإع������الم النبالء بتاريخ 

حلب ال�سهباء، اإذ راأى له ترجمة طويلة فيما 

يلي:

- تاريخ دم�سق البن ع�ساكر.

- فوات الوفيات البن �ساكر الكتبي

- معجم البلدان لياقوت احلموي

- ال������در املنتخب يف تاريخ حلب املن�سوب 

)4(
البن ال�سحنة وغريه من امل�سادر.

أ�سعار  فتجّم������ع لدي������ه ع������دد وافر م������ن ا

ال�سنوبري اأكرب م������ن اأن تتحّمله ترجمته يف 

كت������اب اإعالم النبالء بتاري������خ حلب ال�سهباء، 
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لذلك ق������ّرر اأن يت�سّفح م������ا لديه وما ميكنه 

الو�سول اإليه من الكتب واملخطوطات ليكمل 

أ�سعاره ليجعله  جْمَع ما ي�ستطي������ع جمعه من ا

يف ديوان واحد، وقد زاد عدد امل�سادر التي 

رجع اإليه������ا واأفاد منها عل������ى خم�سني كتاباً 

مطبوعاً وخمطوطاً، وهو عدد كبري جداً يف 

ذل������ك الع�رص يدل على همة قع�ساء ال تعرف 

الكلل وال امللل.

وبعد جه������ود م�سنية، وبخا�سة يف زمانه 

ال������ذي كان يفتقر اإىل م������ا عرفه ع�رصنا من 

ل على الباحث الكثري من  و�سائل حديثة ت�سهِّ

آنذاك،  ال�سعوب������ات التي كان������ت م�ستع�سية ا

ا�ستطاع اأن يجمع، من بديع نظم ال�سنوبري 

ولطيف اأخباره وُملَِح������ه، جملًة وافية تعرب 

أدبه الغزي������ر و�ساعريته،  ع������ن ف�سله اجلّم وا

أع������الم حلب وقطباً من  أن������ه كان علماً من ا وا

مر ال������ذي جعله يوجب  أدبائها، االأ اأقط������اب ا

عل������ى نف�سه اأن يرفع عنه غب������ار الن�سيان يف 

همال، واأن يعيده اإىل ال�سدارة حيث  زوايا االإ

ينبغ������ي اأن يك������ون، ليّطلع علي������ه اأهل القرن 

الع�رصين وم������ن بعده������م، وليوا�سلوا البحث 

أ�سع������اره، وق������د و�سل ما  ع������ن ديوان������ه وعن ا

بي������ات اإىل �ستمئة بيت، جمعها  جمعه من االأ

ن �ساحبه قد  يف ديوان �سماه »الرو�سيات« الأ

ُعِني بو�س������ف الريا�س والطبيعة، وطبعه يف 

مطبعته العلمية بحلب �سنة 1351ه�-1932م 

يف اثنتني و�سبعني �سفحة.

قّدم العاّلمة الطباخ للرو�سيات مبقدمة 

م�ستفي�س������ة قّيمة حتدث فيه������ا، ف�ساًل عن 

ق�سته مع �سعر ال�سنوبري، عن ا�سم ال�ساعر 

و�سبب ت�سميته بال�سنوب������ري، وهو: اأن جّده 

احل�سن بن م������رار كان �ساحب بيت احلكمة 

زمن خالف������ة املاأمون، فجرت ل������ه بني يدي 

املاأم������ون مناظرة، فا�ستح�س������ن كالمه وحدة 

مزاج������ه، فقال له: اإن������ك ل�سنوبري ال�سكل، 

. كما 
)5(

يريد بذل������ك ال������ذكاء وحدة امل������زاج

حتدث العاّلمة الطباخ عن حياة ال�سنوبري 

وجتواله يف الب������الد ونف�سه التي كانت حتب 

اجلم������ال وتاألف الريا�س ومتي������ل اإىل الغناء 

أك�سبه  دب مما ا أه������ل االأ والدعاب������ة ومعا�رصة ا

ُظرفاً يف �سمائله وخفة يف روحه و�سفاء يف 

ذهنه ورقة يف طبع������ه ودقة يف خياله، ولقد 

�سَحَذ ذلك قريحته فا�ستخرج دقائق املعاين 

والت�سبيه������ات البديعة، و�َسُهلَ������ْت له حزونها، 

أت������ى بال�سه������ل املمتنع يف و�سف������ه للريا�س  فا

زهار، ووافانا بجملة  نهار واالأ واحليا�س واالأ

م�ستكرثة يف هذا الب������اب ال جتدها يف �سعر 

غ������ريه، و�سار هو امل�سار اإلي������ه يف هذا النوع 

 
)6(

مام فيه.  وهو االإ

كم������ا حتدث العاّلمة الطب������اخ اأي�ساً عن 

دب  أئم������ة ال�سعر واالأ منزل������ة ال�سنوبري بني ا

م�ستعين������اً بامل�سادر الكثرية التي تعامل معها 

ونق������ل منها ب�سرب ودق������ة ومو�سوعية، ومما 

نقله منها: 
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قول اخلوارزمي يف تبيان ف�سله ومنزلته، 

وهو: »م������ن روى حولّيات زهري، واعتذاريات 

النابغ������ة، واأهاج������ي احلطيئ������ة، وها�سميات 

أبي  الكمي������ت، ونقائ�س جري������ر، وخمريات ا

نوا�������س، وت�سبيه������ات ابن املعت������ز، وزهديات 

أب������ي متام، ومدائح  أب������ي العتاهية، ومراثي ا ا

ال�سنوبري، ولطائف  البحرتي، ورو�سي������ات 

أ�سبَّ اهلل  ك�ساج������م، ومل يخرج اإىل ال�سعر فال ا

 )7(
قرنه«. 

أنه –اأي ال�سنوبري– كان يُ�سّمى بحبيب  وا

)8(
�سغر –اأي اأبي مّتام– جلودة �سعره.  االأ

وو�ْسُف حممد بن �رصف القريواين له، يف 

كتابه م�سائل االنتقاد، بقوله: واأما ال�سنوبري 

فف�سيح الكالم غريبه، مليح الت�سبيه عجيبه، 

م�ستعمل ل�سواذ القوايف، يغ�سل كدورتها مبياه 

فهمه ال�سوايف، فتجلو وتدق، وتعذب وحتلو 

زهار،  وترق، وهو وحي������د جن�سه يف �سفة االأ

أ�سعاره يتخالع،  نوار، وكان يف بع�س ا أنواع االأ وا

ويف بع�سه������ا يت�ساجع، وقد مدح وهجا، و�رصَّ 

و�سجا، واأعجب �سعُره واأطرب، و�رّصق وغّرب، 

، جعفر 
)9(

ومدح من اأهل اإفريقية اأمري الزاب

داب، فو�سله باألف  ب������ن علي ُمنِفق �س������وق االآ

 )10(
دينار، بعثها اإليه مع ثقات التجار.

ث������م ثناء املتنب������ي، وهو ال������ذي ال يعجبه 

العجب، عليه اأمام ابن جني وتقريظه والثناء 

)11(
عليه مبا يُقال يف مثله من الثناء.

ا عن  أي�سّ كم������ا حتدث العاّلمة الطب������اخ ا

نه  �سب������ب تفّوقه يف و�س������ف الريا�س، وهو الأ

أب������و نوا�س يف  تواف������ق مع طبع������ه، كما تفّوق ا

مثال وذم الزمان  و�سف اخلمر واملتنبي يف االأ

أبو مّتام يف الت�سنيع لتوافق كل منهم  واأهله وا

. وهذه مالحظة دقيقة تدل 
)12(

مع ما اأجاده

على مدى فهمه ودقته. 

وبعد تل������ك املقدمة املهمة انتقل العاّلمة 

أ�سع������ار ال�سنوبري، فبداأها  الطباخ اإىل ذكر ا

:
)13(

بذكر اأول �سعر قاله، وهو

ِلَتْلِثَمُه قْف  ال�سوُق:  يل  قال  كم 

ف��ق��اَل خ���وُف ال��رق��ي��ِب: ال تقِف 

ُم��ن��ع��ِط��ٍف ِزيرِّ  يف  ق��ل��ب��ي  ف���ك���ان 

ُم��ن�����ِرِف زيرِّ  يف  ج�سمي  وك���ان 

وبعد ذل������ك رّتب العاّلم������ة الطباخ بقية 

أ�سع������ار ال�سنوبري ترتيباً مو�سوعّياً، فانتقل  ا

اإىل و�سف������ه للريا�������س وما فيها م������ن النبات 

وال������ورود وال�سحاب واملطر وغ������ري ذلك، ثم 

و�س������ف ميادين حلب وم������ا قيل يف حلب من 

:
)14(

مدح مثل قوله

اح���ب�������س���ا ال���ع���ي�������َش اح��ب�����س��اه��ا

���������ل ال���������������������داَر �����س����له����ا و����������سَ

��������ل اأي�������������ن ظ��������ب��������اُء ال������� و���������سَ

م����ه����اه����ا  اأي��������������ن  اأم  ���������������دار 

ح������ل������ٌب ب���������������دُر ُدًج��������������ى اأْن����������

ْه���������ُر ُق�����راه�����ا �����ُج����ُم����ه����ا ال���������زُّ
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ح������ّب�������������ذا ج����ام����ع����ه����ا ال�������ج���ا

م�����������ع ل�����ل�����ن�����ف�����������ش ت�����ق�����اه�����ا

ِق�������������ب������ل������ٌة ك�������������ّرم������ه������ا ال�����ل������

���������������ه ب������������ن������������ور وح��������ب��������اه��������ا

دا اأح���������م���������ي ح������ل������ب������ًا  اأن��������������ا 

ح���م���اه���ا م�������ن  واأح��������م��������ي  رًا 

ح����وت����ه م��������ا  �������ٍن  ُح���������������سْ اأيُّ 

ح������واه������ا  م���������ا  اأو  ح��������ل��������ٌب 

������������ن������������ْت ح������ت������ى ان����ت����ه����ت ُزيرِّ

م����ن����ت����ه����اه���������ا  يف  زي�������ن�������ة  يف 

ح������ل�������������ٌب اأك���������������������رُم م���������������اأًوى

وك�������������������رمٌي َم����������������ْن اأواه���������������������ا

ف�������اخ�������ري ي�������ا ح������ل������ُب امُل����������ْد

ج����اه����ا ج��������اُه��������ِك  َي���������������ِزْد  َن 

امُل����������ْد ت�����������ك�����������ِن  اإْن  اإّن�����������������ُه 

����س���اه�������ا ك������ن������ِت  رخ��������اخ��������ًا  ُن 

ثم و�سف الب������الد والق������رى واملتنزهات 

مثل بطيا�س وال�ساحلية ق������رب الرّقة ودير 

ُم������ّران وباب جريون ودارّيا ودير العذارى يف 

العراق وغريه������ا، ثم و�سف نه������ر قويق، ثم 

انتق������ل اإىل غزليات������ه، واإىل �سكواه من الزمن 

وو�سف احل�سود وال�سيب وال�سباب، ثم انتقل 

بيات التي يطرب  اإىل املطرب������ات، اأي اإىل االأ

ن�سان ل�سماعها. االإ

كم������ا ذك������ر العالم������ُة الطب������اخ و�س������َف 

ال�سنوبري للعقل والذب������اب والهّر وال�رصاب 

وال�رصوق واخلريف والعوجان، وهو ما يفي�س 

عن قويق خ������ارج باب اأنطاكي������ة، والدوالب 

والثنايا واخلّد وال�سفرج������ل وبردى ودم�سق 

 واملرّي ق������رب الرقة والرافقة 
ّ
ونهري الهني

وغريها.

وحر�ساً م������ن العاّلمة الطباخ على تبيان 

ف�سل �سعر ال�سنوبري فقد ذكر، بني ق�سائده 

ومقطوعاته التي جمعها له، مو�سوعني:

- اأخذ بع�س ال�سعراء لبع�س معانيه مثل 

)15(
ال�رصّي الرّفاء وابن الوردي.

)16(
- ا�ست�سهاد علماء البالغة ب�سعره.

ثم ختم العالمة الطباخ هذه الرو�سيات 

با�ستدراكني، هما:

- تتمٌة ملبح������ث ا�ست�سهاد علماء البالغة 

ب�سع������ر ال�سنوبري الذي كان ق������د ذكره من 

قب������ل، وعلّق عل������ى ذلك، بب�ساط������ة وعفوية، 

)17(
بقوله: �سهونا عن و�سعها يف حملها.

- ِذْك������ُرهُ ل�سديقه كامل الغزي الذي كان 

ق������د ت�سّدى جلمع �سع������ر ال�سنوبري، ولكنه 

ملّ������ا علم ب�������رصوع العاّلمة الطب������اخ بطباعته 

أ�سعاره،  أر�سل اإلي������ه ما كان قد جمعه م������ن ا ا

فقابل������ه العاّلمة الطباخ م������ع ما لديه فوجد 

مقطوعت������ني لي�ستا عن������ده فاأ�سافهما �ساكراً 

)18(
منوِّهاً بذلك اأمانة وعرفاناً.

وهكذا انتهى جمم������وع �سعر ال�سنوبري، 

وج������اء الكتاب يف اثنتني و�سبعني �سفحة من 
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احلجم العادي، جمع فيه �ستمئة بيت، وطبع 

يف املطبعة العلمية يف حلب التي كان ميلكها 

العاّلمة الطب������اخ، وعلى نفقته �سنة 1351ه� 

- 1932م.

وال �سّك يف اأن ل�سني������ع العاّلمة الطباخ 

�سماٍت كثريًة، اأهمها: 

- �سّم������ى العاّلم������ة الطب������اخ جمموع������ه 

أتبعها بقوله: »وهي ما جمعه  بالرو�سي������ات وا

حممد راغ������ب الطباخ«، وكان ذل������ك متييزاً 

علمّياً دقيقاً من������ه بني �سنيعه هذا من جهة 

وحتقي������ق ديوان كامل خمط������وط ل�ساعر من 

ال�سعراء من جهة اأخرى. وت�رصُُّفه هذا يت�سم 

بالدقة العلمية واملو�سوعي������ة، اإذ ثمة فروق 

عدة بني م�سطلح )الديوان( وم�سطلح �سعر 

)19(
اأو جمموع اأو غريه.

- �سار العاّلمة الطباخ على ُخطى جامعي 

وىل وهداهم  الدواوين يف القرون الهجرية االأ

بعام������ة، اإذ عدَّ امل�س������ادر رواة �سامتني اأخذ 

أ�سع������ار ال�سنوبري، وهذا ما فعله كثري  منها ا

من جامعي الدواوين يف الع�رص العبا�سي.

- مل يك������ن العاّلمة الطب������اخ ناقاًل فقط، 

واإمنا كان ذا �سخ�سية اإيجابية واعية خبرية 

تُعم������ل العقل فيم������ا تنقل، وجن������د ذلك يف 

أبيات ديوان  أماك������ن عدة، منها تقديره لعدد ا ا

آنذاك باأربعة  ال�سنوبري ال������ذي كان �سائعاً ا

 )20(
اآالف اأو خم�سة اآالف بيت.

- َذَكَر امل�سادر التي اعتمد عليها واأخذ 

منها م������ا اأخذه م������ن �سعر، م������ع رقم اجلزء 

وال�سفح������ة اإن كانت مطبوعة، وحّدد مو�سع 

ف������ادة اإن كان������ت خمطوط������ة، وذك������ر ا�سم  االإ

أف������اده اإن كان رجاًل مثل ال�سيخ  العامل الذي ا

 وقا�سي الالذقي������ة ال�سيخ 
)20(

الغ������ّزي كامل 

�سامل  ملاين  االأ وامل�ست�رصق 
 )21(

زهري االأ حما�سن 

 
)22(

الكرانكوي.

- ذكر م������كان املخطوطة التي اأفاد منها 

)23(
وو�سفها.

- اعرتف بف�سل من قّدم له يد امل�ساعدة، 

 )24(
أو قلَّت، و�سكره. َكرُثت ا

- و�سع حوا�سي منا�سبة، وهي، مبوجزها 

ومطولها، مفيدة ت������دلَّ على علم جّم ودراية 

وا�سعة.

�سعار ح�سب املو�سوعات، ولكنه  - رّتب االأ

مل يكن دقيقاً يف ذل������ك، ومل يَ�رِصْ ح�سب خطة 

معتمدة. وال ي�سري الرائد ذلك.

- رب������ط بني �سعر ال�سنوب������ري و�ساحبه 

ونف�س������ه وزمانه ومكانه وبيئت������ه ومعا�رصيه، 

وبنّي دور �سيف الدولة يف مو�سوعات �سعره 

أنه مل يكن ي�ستجيد  من رو�سيات وغريها، وهو ا

�سع������ر املدح فقط، واإمنا كان ي�ستجيد ال�سعر 

)25(
أّياً كان مو�سوعه. اجليد ا

- ات�سم العالمة الطب������اخ بدقته العلمية 

الالفتة للنظر، وجندها يف: 



رخ حلب العاّلمة ال�شيخ حممد راغب الطباخ م�ؤ

291 العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 

رب وكتاب  - تنبيهه اإىل اأن كتاب نهاية االأ

امل�سال������ك واملمالك الذي اعتم������د عليهما مل 

آنذاك. يكونا قد ُطبعا كاملني ا

- ويف تنبيهه على الت�سحيف والتحريف، 

 )26(
وعلى الفروق بني الن�سخ.

- ويف ذكر مو�سع البيت اأول مرة عندما 

يرد ثانية.

- وا�ستدراكه على ابن الندمي يف ت�سحيح 

ا�س������م ال�سنوب������ري، اإذ ورد عن������ده )حممد( 

)27(
ف�سّوبه اإىل )اأحمد(.

)28(
- وترجيحه بني الروايات.

- كان ذا �سخ�سي������ة حا�رصة على الرغم 

وائ������ل، ات�سمت  من اعتماده عل������ى اأقوال االأ

بالتوا�س������ع وحمبة اخلري، تري������د اأن متّد يد 

أنه ذكر اأماكن  ، وم������ن ذلك ا
)29(

العون للقارئ

وجود املخطوطات واأو�سافها ليفيد منها من 

يريد. 

- كما اعرتف بكل توا�سع اأن عمله هذا 

ال ميك������ن اأن ياأتي تاّم������اً، �ساأنُه يف ذلك �ساأن 

كل عم������ل رائد، ال يكم������ل اإال بعد كرِّ ال�سنني 

جيال، ثم دعا العلماء اأن يقتفوا  وتعاق������ب االأ

أثره ويزيدوا على ما جمعه ويبحثوا عن �سعر  ا

ماكن التي بحث فيها.  ال�سنوبري يف غري االأ

يثار والرغبة يف  اإنها الدقة واملو�سوعية واالإ

اإثارة الهمم وروح العامل املتجرد للعلم، والذي 

جم������ع بني العلم املو�سوع������ي واخللق احل�سن 

)30(
وحب اخلري.

ولق������د اأثمرت دعوته ه������ذه، بعدما مّهد 

الطريق ملن جاء بعده، ف�سار على خطاه عدد 

من الباحث������ني، منهم اإح�س������ان عبا�س الذي 

اهت������دى اإىل جزء من دي������وان ال�سنوبري يف 

�سعار التي  كلكت������ا، فحققه واأ�ساف اإلي������ه االأ

جمعه������ا من امل�س������ادر، ثم لطف������ي ال�سقال 

أ�سعاره  ودرية اخلطي������ب اللذان جمعا بع�س ا

أي�ساً، ثم �سياء الدي������ن احليدري، ثم نوري  ا

حم������ود القي�س������ي وهالل ناج������ي، ورمبا كان 

هناك غريه������م، كلهم حاول اأن يكمل �سنيعه 

م�ستجيباً لدعوته الكرمية.

وف�ساًل عّما تقدم �سار على خطى العاّلمة 

الطباخ كث������ريون ت�سدوا جلمع �سعر كثري من 

ال�سعراء الذين �ساعت دواوينهم، منهم على 

�سبيل املثال ال احل�رص: الدكتور عبد الكرمي 

�س������رت يف �سع������ر دعبل بن عل������ي اخلزاعي  االأ

والدكتور فخ������ر الدين قب������اوة يف م�ستدركه 

خطل التغلبي، والدكتور وليد  على ديوان االأ

ق�ساب يف ديوان حمم������ود الوراق، والدكتور 

اأحم������د ف������وزي الهيب يف جمع������ه ل�سعر ابن 

ندل�سي ، ثم للم�ستدرك على ديوان  جاب������ر االأ

ابن الوردي. وهذا كله يعود الف�سل فيه اإىل 

نه كان الرائد  العاّلمة حممد راغب الطباخ، الأ

وامللهم له������وؤالء جميعاً حمقق������ني ودار�سني، 

بعدم������ا اأحي������ا ب�سنيعه يف الرو�سي������ات �ُسّنة 

كانت يف غياهب الن�سيان.
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العق������اد مفكر واأديب وناق������د و�ساعر، كان ا�سمه يف ع�������ره ملء ال�سمع 

والب�������ر، وله يف التاألي������ف اإبداع ما يزال حياً. وكتب������ت عنه عدة اأطروحات 

جامعي������ة. وكتب الدكتور عبد العزيز �رف كتاباً و�سمه ب� »ع�ر العقاد« كما 

يقال ع�ر اجلاحظ وع�ر املتنبي.

أ�سوان« عام 1889م.  ولد العقاد: عبا�س بن حممود بن اإبراهيم العقاد يف »ا

 
ّ
ن������ال ال�سهادة االبتدائية عام 1903، وعند هذا احلد انتهى حت�سيله الر�سمي

أنه عم������ل عام 1907 ب�سحيفة الد�ستور التي  ليعتم������د على نف�سه، وقد اأفاده ا

اأديب وناقد �صوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�صي.

❁❁

ò

اآراء لغوية متناثرة 

يف كتـــــابات العقـــــــــاد

له نبهان د. عبد الإ

❁
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كان ي�صدره������ا »حممد فريد وجدي« )1878 

– 1954( فاأقبل على املطالعة بنهم بالعربية 
نكليزي������ة وبع������د توق������ف ال�صحيفة جعل  والإ

العق������اد ينتقل من �صحيف������ة اإىل اأخرى حتى 

ا�صتق������ّر  به العم������ل يف �صحيفة البالغ ثالثة 

ع�������ر عام������اً.. ويف ع������ام 1921 اأ�صدر مع 

�صديق������ه اإبراهيم عبد الق������ادر املازين كتاب 

دب والنق������د، ويف تلك الفرتة  الدي������وان يف الأ

ربعة. ويف عام  اأ�ص������در دواوينه ال�صعري������ة الأ

1935 تف������رغ للتاألي������ف وكان اإنتاجه غزيراً. 

وانتخب ع������ام 1940 ع�ص������واً مبجمع اللغة 

العربية بالقاهرة وع�ص������واً مبجل�س ال�صيوخ 

1944 ومن������ح جائزة الدول������ة التقديرية عام 

آذار، مار�س /1964. 1960 وتويف يف 12/ا

مل يف������رد العّق������اد موؤلفاً خا�ص������اً لق�صايا 

راء واملقالت يف  اللغة، ولكنه جمع بع�س الآ

دب  أ�صتات جمتمعات يف اللغة والأ كتّيب �صماه ا

أ�صئلة  آرائ������ه جواباً عن ا 1963م، ونرث بع�س ا

وردت اإليه، ويف بع�س �صفحات كتبه عندما 

أو مناق�صة م�صاألة. وقد  يعر�س لتف�صري كلمة ا

اخرتنا يف هذه املقالة اأن ن�صتعر�س بع�س ما 

ورد يف ثنايا بع�س كتبه الكثرية.

�صماء  ففي كتاب������ه »اإبلي�������س« يعر�������س لأ

كرب ممث������ل قوة ال�ر يف كل لغة  ال�صيطان الأ

من لغات احل�صارة، ويقول اإن الراأي الغالب 

�سماء  أ�سهر هذه االأ اأن ا�سم »ال�سيط������ان« هو ا

نه ورد يف كتب الديانات الثالث ودخل يف  الأ

وروبي������ة املتداولة بلفظه  تعبريات اللغات االأ

املنقول عن اللغات ال�سامية. ويقول اإن الراأي 

�سل،  الغالب اأن كلمة »ال�سيط������ان« عربية االأ

أ�سباب  وه������ي مبعنى ال�س������د والعدو، وم������ن ا

ظن م������ن راأى هذا الراأي اأن العربية هي لغة 

اليهود، واأن ديان������ة مو�سى �سابقة للم�سيحية 

�سالم وهذا الراأي ال ي�سدق اإال يف حالة  واالإ

واحدة وهي اأن يكون اليهود اأ�سالء يف الكالم 

عن ال�سيطان مل ي�سبقه������م اأحد من امل�سارقة 

اإليه. ولكن هذا مل يثبت، بل قد يكون الثابُت 

ن اليهود و�سف������وا ال�سيطان  خالف ذل������ك الأ

بعد هجرتهم اإىل باب������ل، ولي�ست طريق بابل 

مو�سدًة دون االأمم ال�سامية من غري اليهود.

بعد هذا العر�س يق������دم العقاد اجتهاده 

يف ه������ذه الكلمة معتم������داً اال�ستقاق اللغوي، 

يقول:

رج������ح عندن������ا اأن الكلم������ة اأ�سيلة يف  واالأ

اللغ������ة العربية قدمية فيها، ال يبعد اأن تكون 

اأقدم من نظائرها يف اللغة البابلية، ذلك اأن 

اللغة العربية ا�ستملت على كل جذٍر ميكن اأن 

يتفّرع عن������ه لفظ »�سيطان« على اأي احتمال 

وعلى كل تقدير.
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ففي قول������ك: �سط و�ساط 

و�سوط و�سط������ن يف هذه املواد 

كله������ا معاين البع������د وال�سالل 

والتله������ب واالح������رتاق، وه������ي 

ت�ستوعب اأ�س������ول املعاين التي 

ال�سيطان  كلم������ة  م������ن  تفه������م 

جميعه������ا. فال�سطط من الغلو 

الذي يدخل يف اأخ�س عنا�رص 

مبعنى  وال�س������ط  »ال�سيطن������ة« 

اجلان������ب املقابل قد نلحظ يف 

مقابلة اخلري بال�رص من جانب 

مبعن������ى  و�س������اط  ال�سيط������ان. 

أ�ساطه مبعنى  وا وتلف،  احرتق 

أتلف������ه، وانطلق �سوطاً  اأهلكه وا

اأي ابتعد واندف������ع يف جمراه، 

و�سط������ن اأي ابتع������د فهو �سيط������ان على وزن 

فيعال..

أ�سم������اء ال�سيطان يف العربية  أ�سهر ا ومن ا

كلمة »اإبلي�س« وهي كلمة دالة بني النا�س على 

الد�ّس والفتنة والدهاء وال�سعي بالف�ساد »ومل 

حتمل كلمة واحدة م������ن داللتها اللغوية اأكرث 

مما حملته هذه الكلمة م�ستعاراًٍ من �سفات 

�سالمية«. اإبلي�س يف العقيدة االإ

واأورد راأي بع�������س الغربي������ني م������ن كون 

اأ�سل هذه الكلمة يونانياً واأن اأ�سلها ديابلو�س 

Diabolos الت������ي تفيد معن������ى االعرتا�س 
والدخول بني �سيئني، كما تفيد معنى الوقيعة. 

أن������ه لي�س على يقني من  وهن������ا يعلق العقاد با

انقطاع ال�سلة بني الكلمة اليونانية والكلمة 

العربية، ولكننا على يقني اأن �سخ�سية اإبلي�س 

تتوقف على الداللة التي ت�ستفيدها من مادة 

مل  ن �سياع االأ بال�س اأي َفْقد الرج������اء، الأ االإ

أل�سن������ة اخلا�سة  أل������زم �سف������ات اإبلي�س على ا ا

أ�سهر من املثل الذي  والعامة، فلي�س هن������اك ا

ي�رصب بانقطاع اأمل اإبلي�س يف اجلنة، مرادفاً 

مل ال�سائ������ع. فاإبلي�س �سّيع الرجاء  ملعنى االأ
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وال�سيطان �سيع احلق. )كتاب اإبلي�س(

ويقف عن������د كلمة »ال�سنغ������ال« )يوميات 

4: 57( الت������ي كثرياً ما ن�سم������ع ا�سمها يرتدد 

أ  فيق������ول: اإن ال�سنغال هي �سهاجة التي نقرا

ندل�س، ينطقها  اأخبارها يف تواريخ املغرب واالأ

وروبيون »�سناجة« وي�سيفون اإليها عالمة  االأ

الن�سبة فت�سبح »�سناجال« و�سنجال و�سنغال 

وه������ي يف نطقنا يف تراثنا: �سنهاجه ننطقها 

مغلوطة »�سنغال« على اختيار منا، وهم اإمنا 

يغلطون فيها م�سطرين.

ومن املباحث الطريفة وقوفه عند لفظ 

»املاظ������ة« )يومي������ات 3: 482( فهناك مطار 

املاظة كما نعرف، قال: ويو�سك اأن ي�سححها 

بع�سهم باأملا�س������ه متحذلقاً، وي������رى اأن هذه 

الكلم������ة ولدت غلط������ًة وعا�ست حتى طردت 

ال�سواب ثم يحدثنا عن اأ�سلها فيقول:

كان������ت ال�سح������راء املج������اورة للقاه������رة 

»خمزناً« لقطارات ال������رتام، وكان املهند�سون 

املخزن  يكتب������ون  والبلجيكيون  يطالي������ون  االإ

»ماج������زا« magazine وين������ادون باإر�س������ال 

القطارات اإىل »املاجزا« وت�سليمهم العهدة يف 

»املاجزا« وح�سور ال�سواقني وعمال التذاكر 

اإىل »املاجزا« فولدت »املاظة« من طريق هذا 

الت�سحي������ف. ومل ي�سك الكثريون بعد ذلك يف 

ملاظ( ل�رصٍّ جمهول. أنها ماأخوذة من )االأ ا

أ�س������وان« ويقول اإنها  ويقف عن������د كلمة »ا

كانت تكت������ب »اأ�سوان«، ويق������ول بع�سهم يف 

ن اأ�سوان يف  تاأ�سيله������ا اإنها من ال�س������وان الأ

احلق بلد احلجر »ال�سوان«.

أ�سوان«  أم������ا الذي������ن يكتبونها بال�س������ني »ا ا

�سى واحل������زن.. وملاذا  أنه������ا م������ن االأ فريون ا

�سى واحلزن؟ يجيبون: اإن ذلك من  يك������ون االأ

مر بكل ب�ساطة اأن  الغرب������ة وبعد املكان.. واالأ

أ�سوان م������ن �سوين ومعناها ال�سوق عند  ا�سم ا

قدمني. االأ

وا�ستخ������دم العق������اد بع�������س الكلمات يف 

م������ام علي« منها: حانقون  كتابه »عبقرية االإ

جمع حانق كما ا�ستخدم كلمة »ف�سل« مبعنى 

أيج������وز اأن ناأتي با�سم الفاعل  اأخفق. و�سئل ا

من حنق على حانق فاأجاب بقوله: )ي�ساألونك 

)69

وجوابي: نعم يجوز اأن تاأتي با�سم الفاعل 

نه ال يك������ون ا�سم  من حن������ق على حان������ق، الأ

فاعل اإال اإذا كان عل������ى هذا الوزن. وجوازه 

ثابت بالن�س وثاب������ت بالقيا�س الذي ال يُرد، 

وا�ست�سهد بقول الزخم�رصي يف كتابه املف�سل 

عندما ق������ال يف باب ال�سف������ة امل�سبهة با�سم 

الفاع������ل: وهي تدل على معن������ًى ثابت، فاإن 

ن اأوغداً  ُق�س������د احلدوث قيل: هو حا�سن االآ

وكارم وطائل ومنه قوله تعاىل:  
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آِئ������ٌق ِبِه �َس������ْدُرَك« )هود 11: 12(  » َو�َسا

وجاراه يف ذلك �سارحه ابن يعي�س وغريه من 

كبار النحاة.

ق������ال: فاإذا �سح يف ك������رم التي تدل على 

الثبوت اأن يقال: كارم للداللة على احلدوث، 

فذلك اأ�س������ح واأوىل يف حنق التي لي�س فيها 

معنى من معاين الثبوت.

ويتاب������ع مناق�سته اجلدلي������ة للتدليل على 

�سحة ا�ستعمال حانق فيقول:

ب������ل نفر�������س اأن الن�سو�������س التي وردت 

مبنع »حانق« وم������ا �سابهها وجزمْت بخطئها 

على طريقة النحاة اأحياناً يف تخطئة بع�س 

وزان، فم������ن الواج������ب يف هذه  ال�سي������غ واالأ

احلالة على خ������ادم اللغة العربية اأن يخالف 

النحاة ويخالف ال�سم������اع الناق�س تكملة له 

بالقيا�س ال�سحيح الذي ال حميد عنه.

اإن هناك من يحنق من حادث يعر�س له 

فيكون حانق������اً وبني من يالزم������ه احلنق يف 

طباعه واأخالقه فيكون َحِنقاً -على ال�سفة 

امل�سبهة التي تالزم مو�سوفها- 

فالن�س يجيز ال�سيغة، والقيا�س يوجبها 

عند منع الن�س، وهو غري مانع.

أم������ا »ف�سل« مبعن������ى اأخفق ف������اإن بع�س  ا

اللغويني من املت�سددي������ن ال يجيز ا�ستعمالها 

بهذا املعنى، ويق�رصون معناها على ما وردت 

عليه يف القراآن الكرمي.

وه������و ي������رى اأن ه������ذه الكلمة ق������د �ساع 

ا�ستعماله������ا مبعنى اأخفق حت������ى غطى هذا 

اال�ستعم������ال عل������ى املعن������ى الق������دمي للكلمة 

مع تق������ارب املعنيني اأ�ساًل حت������ى ليجوز اأن 

ن الرتاخي  خر.. الأ يحم������ل اأحدهما َق�ْسَد االآ

واخلواء وال�سع������ف قريبة كلها من احلبوط 

خفاق. واالإ

وه������ذا التحول اأو جت������دد املعاين ح�سب 

الع�سور �ُسّن������ة ال حتيد عنها لغة من اللغات 

أننا اأخذنا  ويف مقدمته������ا اللغة العربية، ولو ا

األف كلم������ة من املعجم وتعقبن������ا معانيها يف 

أو  الع�س������ور املختلفة مل������ا وجدن������ا خم�سني ا

�ست������ني منها ثابتة على معنى واحد يف جميع 

الع�س������ور.. ورمبا غلب املعنى اجلديد وبطل 

القدمي وهو اأ�سيل يف عدة كلمات.

و�������رصب العقاد مث������اًل على ه������ذا كلمة 

)اجلديد( فالث������وب اجلديد هو الثوب الذي 

قطع حديثاً، من َجّده فهو جديد اأو جمدود.. 

ثم نُ�سيت كلمة اجلديد مبعنى املقطوع، فال 

أو  ن اإال بتف�سري ا
ين�������رصف اإليه������ا الذه������ن االآ

تعي������ني، واأ�سبحنا نعرّب باجل������ّدة عن اأمور ال 

تقطع وال هي من املح�سو�سات فنقول: املعنى 

اجلديد والفكر اجلديد وما �سابه ذلك، ولقد 

ن�سي النا�س عبارة »خجل البعري« مبعنى حترّي 

وا�سط������رب، واأ�سبح������وا ي�ستعملونها للحياء 
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ن������ه يدعو اإىل احلرية  ال������ذي ي�سبه اخلجل الأ

أنه������م نَ�ُسوا عبارة: كتَب  واال�سطراب.. كما ا

البعرَي، مبعنى قي������ده، واأ�سبحت تطلق على 

اخل������ط يف الورق، وهو يف اأ�سله م�ستعار من 

التقييد.

ويعلّ������ق العق������اد عل������ى كلم������ة »ت�سحية« 

أيامنا مبعن������ى الفداء فيقول:  امل�ستعمل������ة يف ا

أن������ه كان ي�سهد رواية »قي�س ولبنى« لل�ساعر  با

أباظة ب������ك، فاأعجبت ب�سالمة  املجيد عزيز ا

أنه  اللغة و�سح������ة العبارة، ولكن������ي الحظت ا

أو  ا�ستعم������ل كلمة ت�سحي������ة مبعنى: ف������داء ا

خ�سارة فقال:

الت�سحي������ة عند العرب هي ذبح ال�ساة اأو 

غريه������ا يف وقت ال�سحى ث������م اأخذت معنى 

ن النا�������س ينحرون  أو القرب������ان، الأ الف������داء ا

ذبائحهم يف ال�سح������ى يوم عيد النحر الذي 

عرف من اأجل ذلك بعيد ال�سحية.

أبناء  »فاإذا كنا نح������ن املتكلمني – ونعني ا

الع�������رص احلا�رص – فال �س������ري من ت�سمني 

الكلمة هذا املعنى بع������د اأن اأخذته با�ستعارة 

معقول������ة، وك�سبته باال�ستعم������ال املتفق عليه 

بيننا«.

ومن احل������ق اأن ال نقت�رص يف نقولنا على 

ّن  ت�سحي������ح بع�������س الكلم������ات ومناق�ستها الأ

�سول  أثناء ذلك يذكر بع�س االأ العقاد كان يف ا

التي يعتمد عليها يف توجهاته، فهو ي�ستخدم 

القيا�س ومييل اإىل جعله مّطرداً حيث يح�سن 

أنف�سنا  االّط������راد قال: واإننا خللقاء اأن نغبط ا

أّن اللغة العربي������ة »منطقية« يف اإجراء  على ا

وزان حي������ث تت�سابه املعاين  القواعد على االأ

ألفاظها، فقد يحمل ال�سيء  وتتخالف اأوزان ا

عل������ى غريه يف املعنى فيجمع كجمعه. وانظر 

مثاًل ماذا بلغ من ه������ذه النزعة املنطقية يف 

اأوزان اجلموع وهي التي ال جتري على وزن 

واحد ك�سيغة ا�س������م الفاعل، فلي�س يف اللغة 

»هليك« مبعنى هالك وال جريب مبعنى اأجرب 

أو ج������رب، ولكنهم يقولون: هلكى  اأو جربان ا

وجرب������ى قيا�ساً على قتل������ى وجرحى ولدغى 

نها جميعاً تدّل على داء اأو بالء، وهذا هو  الأ

منطق النحو العربي الذي ينطلق اأحياناً مع 

أبداً مع احلروف.. املعاين وال يتحّجر ا

وم������ن طرائفه وقوفه لدن كلمة )يوميات 

4: 81( »�ساندوت�س« جواب������اً ملن �ساأله عنها 

مبدخل من مداخل اخلبث، قال ال�سائل:

�سمعت اأحد هيئة كبار العلماء يف م�سجد 

احل�س������ني يقول يف تف�سري قوله تعاىل: »َوِزنُواْ 

�رصاء: 17: 35(  ِبالِق�ْسَطا�������سِ امْلُ�ْستَِقي������ِم« )االإ

اإن الكلم������ة رومية )يونانية( ك������رث ا�ستعمالها 

بني العرب.. ف������اإذا كان اهلل �سبحانه وتعاىل 

يذكرها يف كتابه فلماذا ال نبقي نحن الكلمة 
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اخلفيفة اللفظ كال�ساندوت�س مثاًل بدالً من 

�ساطر وم�سطور وبينهما طازج...

نني  أق������ول هذا الأ وتاب������ع ال�سائل قوله: وا

�سب������وع املا�سي )�سنة 1960( اأن  قراأت يف االأ

جمم������ع اللغة العربية جاءنا بكلمة »ِعربا�س« 

ب������دالً م������ن اإح������دى الكلم������ات الت������ي انت�رص 

ا�ستعماله������ا، وقد قالت اإح������دى ال�سحف اإن 

ا�ستعمال ه������ذه الكلمة �سعب جداً، فما راأي 

�سيادتكم يف هذا املو�سوع...

فاأجابه العقاد: يعلم اهلل والرا�سخون يف 

العلم والذين ي�سمعون اأخبار املجمع من غري 

طريق القافية البلدية »اأن ال�ساطر وامل�سطور 

والطازج بينهما« �س������يء مل يخطر على ل�سان 

اأحد م������ن املجمعيني، واإمنا اخت������ار املجمع 

نها  كلمة »ال�سطرية« لرتجمة ال�ساندوت�س، الأ

اأ�س������ح داللة على املعنى واأخف على الل�سان، 

أنها  �س������ل يف كلم������ة »�ساندوت�س« ا اإذا كان االأ

ا�سم رجل مقامر كان يالزم مائدة القمار وال 

يفارقها ريثما ياأكل وجبة الطعام يف موعده، 

أو اللحم  ولك������ن كان يطلب اخلبز واجل������ن ا

وهو يف جمل�س������ه في�سنع منها ال�سطرية التي 

�سمّيت با�سمه ومل يح�سن جل�ساوؤه اأن يختاروا 

لها ا�سماً غري ا�سم َمْن ياأكلها.. وعلّق العقاد 

على ترجمة الكلمة ب� ال�سطرية باأنها �سحيحة 

جداً وخفيفة جداً و�سهلة ال�سيوع واأطيب يف 

الذاكرة من اأكل ال�سيد �ساندوت�س...

اأما كلم������ة »ِعربا�س« فهي ترجمة لكلمة 

»�سبني������وال« واأخف منه������ا واأوىل باال�ستعمال 

ح������ني نري������د التمييز ب������ني الُقْف������ل واملغالق 

أ�سباه  والرتاج واملرت�������س واملزالج وغريها من ا

دوات القدمية واحلديثة وهي على  ه������ذه االأ

اختالف.

أثقل من عربات  وعربا�س مع هذا لي�ست ا

وعربون وعربني م������ن الكلمات التي حتتوي 

أل�سنة  أك������رث حروفها وت������رتدد كل يوم عل������ى ا ا

الكب������ار وال�سغار وهي لي�ست، بع������ُد، باأثقَل 

من كلم������ة �ساندوت�س وقد ا�ستخّفها �ساحب 

ال�سوؤال.

ووقف عند كلم������ة »القر�س« )يوميات 4: 

472( الت������ي اجته بع�سهم اإىل التفتي�س عنها 

يف املعاج������م العربية فجعلوه������ا من مادة )ق 

ر�س( التي تفيد جمع ال�سيء من هنا وهناك 

ثم �سم بع�سه اإىل بع�س اأو من التقري�س وهو 

ال�سعي لطلب الرزق والك�سب.

وب������ني العقاد اأن هذه الكلم������ة »قر�س« مل 

أيام  تعرف مبعنى هذه العملة املتداولة قبل ا

الدولة العثمانية، وقبل االت�سال بني البالد 

قط������ار التي كانت  العربي������ة وغريها م������ن االأ

تعاملها يف �سوؤون التجارة الهندية وال�رصقية، 

�سواء على �سواطئ املتو�سط اأو على �سواطئ 

وروبية الغربية. القارة االأ
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 اأن القر�������س ماأخ������وذ م������ن كلم������ة 
ّ

وب������ني

اأحياناً  جرمانية معناها: الكبري، ويطلقونها 

عل������ى الد�ست������ة ال�ستماله عل������ى اثنتي ع�رصة 

قطع������ة �سغرية. واأ�سله بتل������ك اللغة: جرو�س 

Groscher نقل������ت اإىل البولونية فنطقوها 
أل�سنة  )جرو�سي( وت�رصبت به������ذا اللفظ اإىل ا

الرتك وعم������الء البندقية وجنوه وغريها من 

أقالي������م اإيطالية التي كانت تتجر مع النم�سا  ا

أملانية ومعنا منذ القرن ال�سابع ع�رص. ومن  وا

لف������ظ: جرو�س حتولت اإىل جر�س ثم حتولت 

ن. وهذه  يف الكتاب������ة اإىل قر�س كما تكتب االآ

الكلمة ال عالقة لها مبادة القر�س والتقري�س 

كما وردت يف معجماتنا.. ومل يعرف من قبل 

مبعنى العملة م�ستع������اراً من هذه املادة على 

ل�سان اأمة عربية.

ويف هذا ال�سياق ذكر العقاد اأ�سل بع�س 

الكلمات املتداولة يف جمال العملة:

نه  فاجلنيه ماأخوذ من ا�سم بالد غينيا الأ

�سن������ع اأول مرة من ذه������ب كان ي�ستخرج من 

مناجم يف تلك البالد يف القرن ال�سابع ع�رص 

وكان������ت قيمته ع�رصين �سلناً ثم زيدت القيمة 

اإىل واحد وع�رصين �سلناً.

�سبانية نقاًل  والريال: ماأخوذ من اللغة االإ

أو ال�سلطاين  عن الالتينية. ومعن������اه: امللكي ا

Regal ثم حتولت اجليم اإىل ياء كما تتحول 

�سبانية املنقولة عن لغة  أك������رث الكلمات االإ يف ا

الالتني.

وامللي������م: كلمة فرن�سي������ة مبعنى جزء من 

األف. فقد ق������ّدر اجلنيه مبئ������ة قر�س وقّدر 

القر�س بع�رصة مليمات.

أو فلو�س ولعلها  ب������اره: تركية مبعنى نقد ا

م������ن pris الفرن�سية وهي م������ادة ت�ستق منها 

كلمات القيم������ة والثمن واملكاف������اأة والقب�س 

والتناول مما له عالقة بالنقود واإليها ترجع 

كلم������ة »الربي������زة« يف م�رص وت�س������اوي ع�رصة 

قرو�س.

وي�س������ري العق������اد اإىل اأن ا�ستخدام العرب 

جنبية ال يعني  �سول االأ لهذه الكلمات ذات االأ

عجزه������م اأو فقر لغتهم فق������د كان باإمكانهم 

اأن ي�سموا اجلنيه بالغاين والريال بال�سلطاين 

والقر�س بالكب������ري.. ولكن امل�ساألة هي م�ساألة 

�سواق  ال�سبق اإىل �سك العملة وتداولها بني االأ

العاملي������ة.. وكان������ت االأمم قبل ذل������ك تتعامل 

بالدينار والدرهم.

والدينار التيني من كلمة ع�رصة. والثاين 

أو تناول  يوناين من كلمة درخم مبعنى قب�س ا

أب������ي الهول  ويف البح������ث عن اأ�س������ل ت�سمية ا

يقول:

ق������ال املقريزي: اإنه ع������رف اأوالً: بلهيب، 

أبو الهول. ويقول اأهل م�رص اليوم ا
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هرام  ويف كتاب عجائب البنيان: وعند االأ

ر�س يف غاية العظم  راأ�س وعنق بارزة من االأ

أب������و الهول ويزعمون اأن جثته  ت�سمية النا�س ا

ر�س، ويقت�س������ي القيا�س  مدفونة حت������ت االأ

أ�س������ه اأن يك������ون طوله �سبعني  بالن�سب������ة اإىل را

ذراعاً ف�ساعداً.

وظن بع�س املحدثني اأن هذا ال�سنم �سّمي 

�سطورة اليونانية  أب������ي الهول بعد �سي������وع االأ با

املعروفة يف م�رصحية اأوديب ملكاً...

�سط������ورة �ساعت يف  ومل يثب������ت اأن هذه االأ

وادي النيل بعد �سيوع الكالم باللغة العربية، 

ومل يك������ن ال�سن������م الق������دمي غ������والً يف عرف 

ن ع������ادة املزاوجة ب������ني اأج�سام  امل�رصي������ني الأ

احليوانات وروؤو�سها قدمية جداً يرمزون بها 

رب������اب ت������ارة واإىل املزاوجة بني القوى  اإىل االأ

ن�ساني������ة والق������وى احليوانية ت������ارة اأخرى  االإ

�سطورة  فمن امل�سكوك فيه كثرياً اأن يكون لالأ

اليونانية �سلٌة باأبي الهول.

أبو الهول«  ورج������ح �سليم ح�سن اأن يكون »ا

أو بوهول مبعنى مكان  م�سحف������اً عن برهول ا

هول بامل�رصية القدمية. اأما كلمة هول فريى 

أنها م�سحفة م������ن ا�سم اإله  �ست������اذ �سلي������م ا االأ

كنعاين ي�سّمى 

ل������ه نقلت  »ه������ورن« واأن عب������ادة هذا االإ

اإىل اليون������ان و�سميت با�سم������ه يف م�رص بلدة 

»هورنو بولي�س« التي كان �سكانها من اليونان 

املتم�رصين.

وبعد التنقيب ع������رث على بعد ميلني عن 

أب������ي اله������ول يف قريت������ي هاروني������ة البحرية  ا

وهاروني������ة القبلية على حج������ارة قد نق�ست 

عليه������ا نقو�������س )قرابني( باإح������دى اللهجات 

له: هرون اأو هارون  ال�سامية موجه������ة اإىل االإ

أنا�ساً  أو ه������اول اأو هول، واأن ال�س������كان كانوا ا ا

من اأر�س فل�سطني وما جاورها اأقاموا باأر�س 

اجلي������زة حيث اأقام فيها ويف البقاع املجاورة 

أنا�س متتابعون من  لها اإىل جانب ال�سحراء ا

قبائل فل�سطني و�سيناء.

ويثني العقاد على حتقيقات �سليم ح�سن 

�ستاذ اأن يكون ا�سم  ويت�ساءل: ملاذا ا�ستبعد االأ

له  له ه������ورن اأو هول منقوالً م������ن ا�سم االإ االإ

الفرع������وين )ه������ور( اأو )هور( ال������ذي ي�سميه 

نهم ال ينطقون احلاء،  اليونان )هورو�������س( الأ

دنى قد نقلت عن م�رص  فاإن �سعوب ال�رصق االأ

رباب التي كانت تعبد يف )منف( و  عبادة االأ

له )اتون( الذي يرجح بع�س  )طيبة( ومنها االإ

ل������ه )اأدوناي( بالعربية  أنه اأ�سل االإ املوؤرخني ا

له )اأدوني�س( باليونانية. ومنها على قول  واالإ

�ستاذ اأحمد كمال ا�سم الُعّزى املنقول عن  االأ

اإيزي�س وهي ُعزى يف لهجتها الفرعونية.

ويرى العق������اد اأن اأقرب ه������ذه الفرو�س 
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أبو  والتاأويالت اإىل القب������ول اأن يكون معنى )ا

الهول( معبد هور. واأن تكون بلهويه وبلهيب 

وبله������وب التي وردت يف كتب التاريخ العربية 

ت�سحيفاٍت �سابقًة ل�سيوع الكالم بالعربية يف 

وادي الني������ل.. ثم حتولت اإىل بى الهول واأبي 

الهول..

�سم������اء من حيث نطقها  ومما يت�سل باالأ

جوابُ������ه ملن �ساأله عن لفظ ليبيا اأهو ليبيا اأم 

لوبيا؟ فاأجابه ب������اأن هذا اخلالف يرجع اإىل 

غريقية، فاإنها  نطق حرف الواي Y باللغة االإ

نكليزية  تنطق قريباً من نطق ال� U باللغة االإ

أو قريب������اً من ال������واو املك�س������ورة اأو من الياء  ا

تتبعها الواو يف لغتنا العربية..

واإن اأقرب نطق لكلمة Lybia عند نقلها 

 Syria اإىل العربي������ة هو ليوبيا وكذلك تنطق

اإذا نقلت اإىل احلروف العربية.. ومع ال�رصعة 

أ�سقط بع�سهم الواو كما يف  وكرثة الت������داول ا

أ�سقط بع�سهم الياء  ليوبيا فاأ�سبحت ليبيا وا

أ�سار ههنا  م������ن �سيوريه فاأ�سبحت �سوريه.. وا

أ�سوان( كما  اإىل التحريف الذي حلق بكلمة )ا

اأ�رصنا اإليه.

ومما يلحظ عند العقاد �سعة اأفقه اللغوي، 

وع������دم تزمته يف قبول التجديد اللغوي على 

لفاظ والرتاكيب، وقبوله الكلمات  م�ستوى االأ

جنبية  ال�سائعة اال�ستخدام م������ن الكلمات االأ

حتى يف ال�سعر، فقد كتب له اأحدهم اإنه قد 

مّرت به يف اأح������د الدواوين الع�رصية كلمات 

وىل كلمة »يوتوبيا«  لي�س لها عندي مدلول: االأ

أ�سطورة عينني: يف ق�سيدة ا

���س��ا���س��ع��ة؟ ع��������وامل  اأم  ع���ي���ن���ان 

ل��ل��رح��ي��ل؟ دع�������وة  اأم  وب�����وؤب�����وؤ 

ال�����س��ائ��ع��ْه؟ ي��وت��وب��ي��ا  اإىل  ب����اب 

امل�ستحيل. اإىل  ي��ن��ه��ي  وم��ع��ب��د 

والكلمة الثاني������ة »مدوزا« يف مقطع اآخر 

من الق�سيدة نف�سها:

آخ����������رون ا روى  ك����م����ا  واأن�������ه�������ا 

آف������ْل������ه ب����ق����ي����ة م��������ن اأع������������ني ا

ع��ي��ن��ا م�����دوزا اأف�����رغ ال�����س��اح��رون

م�����ا ف���ي���ه���م���ا م�����ن ق������وة ق��ات��ل��ة 

فف�������رّص له الكلمتني ثم قال: وال حرَج من 

ا�ستخدام هذه الكلم������ات يف ال�سعر العربي، 

ن كلماٍت كثريًة من قبيلها وردت يف الكالم  الأ

العرب������ي الف�سيح كالفردو�������س مبعنى اجلنة 

�سطورية، والنوروز  والفينق�س من الطيور االأ

مبعنى اليوم اجلديد، ولكنه وّجه ال�ساعر اإىل 

نها لي�ست من  وجوب تف�سري هذه الكلمات الأ

كلمات اللغة الت������ي يعرفها املتكلمون بها من 

�ساطري  أبنائها بغري اطالع على ق�ستها يف االأ ا

املوروث������ة واملالح������م القدمية، وق������د يجهلها 

اليوناين احلديث بل يجهلها اليوناين القدمي 



اآراء لغوية متناثرة يف كتابات العقاد

303 العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 

أ�ساطري قومه،  اإن مل يك������ن له اط������الع عل������ى ا

وي�سبه ذل������ك يف لغتن������ا كالم املتقدمني عن 

مثال. العنقاء وغريها مما احتوت عليه االأ

أيه بقوله: ثم يختم را

وعندن������ا اأن ات�س������اع اللغ������ة العربية لهذه 

التعب������ريات وموا�س������ع اال�ست�سه������اد بها ثروة 

ح�سنة ت�ساف اإليها وال مت�ّسها يف مادتها وال 

يف قواعدها..

وق������د ا�ستم������ل الكت������اب الوحي������د الذي 

أ�ستات  خ�س�سه للق�سايا اللغوية وهو كتاب »ا

دب« عل������ى ت�سعة  جمتمع������ات يف اللغ������ة واالأ

ع�رص مبحثاً معظمه������ا اجته اجتاهاً مقارناً: 

كالتعري������ف والعدد يف اللغة العربية واللغات 

وروبية وال�سفة يف اللغة العربية والظرف  االأ

يف اللغ������ة العربية، واأقدم اللغ������ات، والكتابة 

بالعربي������ة و�سنعرج قلياًل عل������ى مبحثه ب� من 

املقارنة بني اللغات اجلملة اال�سمية.

وروبية  ذك������ر اأن اجلمل������ة يف اللغ������ات االأ

يتقدم فيها الفاعل عل������ى الفعل، وال يتقدم 

الفع������ل فيها اإال �سذوذاً، وهذا اأمر و�سفي ال 

خالف فيه، لكن بع�س الغربيني – كما يقول 

– من اأ�سح������اب نزعة الت�س������وف والتحليل 
النف�ساين احلدي������ث يردون تاأخري الفاعل يف 

لغتنا اإىل نوع م������ن  »القدرية« ال�رصقية التي 

حتيل كل �سيء اإىل الغيب... ومنهم من يرى 

اأن االخت������الف يف م�ساألة اجلمل������ة اال�سمية 

أبناء اللغ������ة العربية مرده  وروبي������ني وا بني االأ

اإىل االختالف يف درج������ة ال�سعور »بالثبوت« 

ن�ساني������ة، فتق������دم الفاعل يف  لل�سخ�سي������ة االإ

وروبية دليل عل������ى ثبوت مفهوم  اجلمل������ة االأ

وروبي ولكنه �سعيف  ال�سخ�سية يف التفكري االأ

عند ال�رصقيني ي�������رصي �سعفه من الفكر اإىل 

الل�سان كما يظهر من غلبة اجلملة اال�سمية 

وروبيني وغلبة اجلملة الفعلية  أل�سنة االأ على ا

أل�سنة الناطق������ني بال�ساد. وقد �سمعنا  على ا

هذا الراأي من م�ست�������رصق معروف بالقاهرة 

مييل اإىل الت�سوف ويكتب يف مو�سوعاته..

ن  ويرى العق������اد �سعف ه������ذا التعليل الأ

اخلط������اأ فيه يتمث������ل بادع������اء اأن الفاعل له 

ن مكان  وروبية وذلك الأ الغلب������ة يف اللغات االأ

أثبت من مكانه يف لغة  الفعل يف تلك اللغات ا

ال�س������اد، فاإن الفعل قد يح������ذف يف العربية 

كقولك رجل يف ال������دار ويفهم منها ما يفهم 

وروبية رجل يوجد يف  م������ن قولهم باللغات االأ

وروبي������ون ال تتم عندهم اجلملة  الدار.. واالأ

بغري الفعل الظاهر.. وكل كالم خال من الفعل 

الظاهر عندهم فهو لفظ غري مفهوم.

وروبيني  فغري �سحي������ح اإذاً اأن اهتمام االأ

بالفع������ل دون الفاع������ل اأ�سعف م������ن اهتمام 

أو اهتمام الناطقني بال�ساد. ال�رصقيني ا



اآراء لغوية متناثرة يف كتابات العقاد

العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 304

وبعد تف�سيل ينته������ي العقاد اإىل اأن علة 

هذا االخت������الف اأن العربية اأوفى واأكمل من 

وروبية  وروبي������ة، واأن اللغ������ات االأ اللغ������ات االأ

وىل اإىل اأطوارها  انتقلت م������ن اأطواره������ا االأ

التي ازدهرت فيها قبل اأن تتنّوع فيها اأو�ساع 

الكلم������ات واجلمل على ح�س������ب مو�سوعات 

دراك. التفكري واالإ

ومت������ى ثبت لنا الفرق ب������ني موقع الفعل 

والفاع������ل يف اجلملت������ني اال�سمي������ة والفعلية 

فاالكتفاء باجلملة اال�سمية كما تقع يف كالم 

وروبيني نق�������سٌ منتقد ولي�س باملزية التي  االأ

تدل على الكم������ال واالرتقاء. ولي�س يف و�سع 

من يفهم مواق������ع الكلم اأن يجهل الفارق بني 

قولنا: حممد ح�رص وقولنا ح�رص حممد.

هذه جولة يف كت������ب العقاد ا�ستللنا منها 

آرائ������ه اللغوية املتناث������رة وال �سك  �سيئ������اً من ا

آراء اأخرى هي جديرة  اأن هن������اك نظ������راٍت وا

بالنظر والتدبر.

¥µ
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ل�سك اأن �سق������وط اأي اأمة من الأمم ي�سبقه �سقوطها الفكري فكما تقا�س 

مة  الأمم برتاثها الفكري واحل�ساري وبكم مفكريها ونتاجهم فاإن اأي هزمية لأ

من الأمم هي حت�سيل حا�سل ل�سقوطها الفكري وهزمية مفكريها وعقالئها 

اأمام متغريات الع�رص ومتطلباته اإن مل يكن التنكر لهم واخلذلن كما ح�سل مع 

اأبي خليل القباين وغريه ممن دفع ثمن فكره واإبداعه وجتديده.

باحث �صوري.

العمل الفني: الفنان  ر�صيد �صمه.

❁❁

ò

ل�سان الدين بن اخلطيب

وجه للغروب..

م�سطفى اأني�س احل�سون

❁
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ي تفك���ر بغ����ض  »اإن العالم���ة املمي���زة لأ

النظر ع���ن خ�صائ�صها الفردي���ة هي القدرة 

عل���ى متيي���ز ماه���و جوه���ري والتو�ص���ل اإىل 

تعميم���ات جدي���دة. فالتفك���ر ليق���ف عند 

تقري���ر وج���ود ه���ذه الظاه���رة اأو تل���ك مهما 

كانت بّراقة وممتعة ومفاجئة.

واإمنا مي�صي اإىل اأبعد من ذلك من خالل 

نفاذه اإىل عمقها والك�صف عن القانون العام 

لتطور جمموعة من الظواهر من نف�ض النوع 

)1(
مهما كانت خمتلفة من حيث املظهر«.

لع������ّل خ�سائ�ص التفك������ر ال�سالفة الذكر 

ن�ساين برّمته  أ�سكال التفكر الإ لتنطبق على ا

ولعلّن������ا قب������ل اأن نتحدث ع������ن اأي �سكل من 

أو املفكر  أ�سكال الظلم ال������ذي  يطال الفكر ا ا

ن�ستثن������ي املقّد�������ص الثابت ال������ذي ليقبل اأي 

معتقد اجلدل به اإل بحدود �سمح بها املعتقد 

ذاته �سم������ن املنظومة املنطقية التي لتف�سد 

�س�ص. احلرية ول تنال من الأ

اإل اأن حّرا�������ص املعتق������د املزّيفون الذين 

أو  يتنطعون دفاعا عّم������ا ي�سورونه مقد�سا  ا

أو  ه������و كذلك فعال لكن ت�سفيا م������ن مناف�ص ا

أو زي������ادة يف اإظهار حر�ص  حتطيما ملجتهد ا

يبدي يف النهاية عك�ص مااأريد له.

وخ������ر دليل الفتاوى الت������ي راحت ت�رّشق 

وتغ������ّرب بطريقة ا�ستف������زت جمتمعاتها قبل 

أثارت حفيظة القريب قبل الغريب  غره������ا وا

وم������ا ه������ذا وذاك اإال ا�ستهان������ة باملقد�س يف 

اللحظ������ة نف�سها التي ي������راد اأن يبدو دفاعا 

وحماية يف حني اأن القراءة ال�سليمة للمقد�س 

تدفعنا اإىل كل ماهو جميل وجليل.

»�س���ّكل املقد����ش الديني تاريخّي���ا ومازال 

ي�س���ّكل م�سدر الق���درة والق���وة وينبوع اخلر 

واجلم���ال. اإنه حقيقة تفر����ش نف�سها �سياء 

يب���دد ظلم الكون وخ���را يفي�ش على العامل 

باأ�سم���ى املع���اين وق���درة كوني���ة حت���رك نحو 

آف���اق �سامي���ة بل ح���دود..... الوج���ود نح���و ا

ه���ذا املقد����ش ي�سف���ي عل���ى حي���اة الب�ر كل 

املعاين ال�سامية التي تتمثل يف احلق واخلر 

م���ن الكوين.اإن���ه ميّث���ل حاجة  واخلل���ود واالأ

)�(
اأ�سا�سية �رورية ملّحة للب�ر«.

اإذا ه������و الرق�������س على حب������ال الكلمات 

وجتي������ري احل������روف دون الدخ������ول لعمقه������ا 

دليال و�سالحا ي�سه������ر يف وجه من نريد هو 

أو النفو�س  على مايبدو داأب النف�س الب�رصية ا

املري�س������ة منه������ا منذ الق������دمي فالتالعب يف 

الفهم بق�سد الت�سليل اآفة تهدد املجتمعات 

أو اأمة. بغ�س النظر عّمن ق�سد بها فرداً ا

»اإن ت�سلي���ل عق���ول الب����ر ه���و على حّد 

)3(
قول باولو فرير اأداة للقهر...«.

فالنف�������س الب�رصي������ة ال�ساعي������ة للتف������رد 

أو ال�سعوب  فراد ا وال�سيطرة والتي تريد قهر االأ

فراز م�سمّيات  كما نرى اليوم بقيام دول كربى الإ
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م������ن  وم�سطلح������ات 

خر  االآ اته������ام  �ساأنها 

اإلي������ه  �س������اءة  واالإ

علي������ه  وال�سيط������رة 

ممتلكات������ه  وعل������ى 

وتاريخ������ه  وثروات������ه 

وم�ستقبله  وحا�������رصه 

معتمدة على الت�سليل 

احلقائ������ق  وتزيي������ف 

فيبدو املقاوم م�ساغبا 

معت������دال  والعمي������ل 

واملحتل خملّ�سا.

حتى يف املجتمع الغربي قدميه وحديثه 

ويف معر�س احلديث عن احلكمة والفل�سفة 

فيه جند احلكماء نالهم ما نالهم من افرتاء 

واتهام.

»لق���د اتهم �سق���راط باخل���روج على دين 

الدول���ة وباإف�س���اد ال�سب���اب بتعاليم���ه ولك���ن 

ذل���ك مل يك���ن اإال اتهاما ظاهري���ا  اأما املاأخذ 

احلقيق���ي للحكوم���ة علي���ه ف���كان ارتباط���ه 

ر�ستقراط���ي ال���ذي كان ينتم���ي  باحل���زب االأ

اإليه معظم اأ�سدقائ���ه وتلميذه ولكن نظرا 

اإىل اأّن احلكوم���ة كان���ت قد اأعلن���ت عن عفو 

ع���ام فلم يكن من املمكن توجيه هذه التهمة 

)4(
اإليه«.

وتاأ�سي�سا عل������ى ما �سبق ن�سوق هنا ق�سة 

ندل�س  أينا مبحنت������ه حمنة االأ دي������ب الذي را االأ

ككل ويف �سقوطه تداعيها و�سقوطها.

ندل�سي  قبل قرن ون�سف من الغروب االأ

الدام������ي، توهج يف �سم������اء غرناطة علم من 

ندل�س  فذاذ الذين اقرتن جمد االأ عالم االأ االأ

أراد  أولئ������ك الذين ا أل������ق نبوغهم، فكان من ا با

له������م القدر اأن يكونوا رم������زا من رموز حقبة 

تاريخي������ة، فيرتجم������ون يف حياتهم وفكرهم 

أو اأن يكونوا ظال  أدبه������م م�س������ري اأمته������م، ا وا

لوجهها امل�رصق يف حقبة من احلقب.

واإذا رحن������ا نتلم�������س يف ع�������رص الغروب 

ندل�س������ي رمزا يخت�رص لن������ا الق�سية بفنه  االأ

وحيات������ه واإبداعه،وجدن������ا ل�س������ان الدين بن 

اخلطيب يف�رص وحده جانبا من جوانب ذلك 

الغ������روب يف حياته القلق������ة وفكره اخل�سب 

أنه مل يكن رمزا لع�رص الغروب يف حياته  على ا
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ألي�س من الغريب  فح�سب واإمنا يف ممات������ه، ا

اإذا اأن يك������ون ل�سان الدين بن اخلطيب وزير 

غرناط������ة �سيفاً وقلم������اً، وخال�سته������ا طيباً 

أريج������اً، اأن يقتل يف �سجن مظلم ويحرق يف  وا

حفرة مظلمة على حافة قربه؟!

»األي����ش تاري���خ غرناط���ة هو تاري���خ ل�سان 

الدي���ن كم���ا اأمل���ح املّق���ري يف نفح���ه )نف���ح 

الطي���ب( اأمل تقتل غرناط���ة يف �سجن الفرقة 

املظل���م، وحت���رق كل حماك���م التفتي����ش على 

)�(
حافة قربها؟!«.

أّن املتاأّمل يف احلياة التي  الري������ب اإذا من ا

جواء التي  عا�سها ابن اخلطيب يطلّع على االأ

كانت تع�سف باحلي������اة ال�سيا�سية والفكرية 

دبي������ة يف غرناط������ة، وقد ميك������ن القول  واالأ

يام يعي�س  دب مل يكن يوما من االأ بجالء اإن االأ

مبعزل عن الفكر واإنه الميكن اإغفال اجلانب 

ندل�سي فلي�ست  دبي االأ الفكري يف الرتاث االأ

ندل�س ابن دّراج وابن زيدون وابن خفاجة  االأ

فح�سب واإمنا هي اأب�سا ابن حزم وابن طفيل 

وابن ر�سد، ولعل ل�سان الدين اأمنوذج وا�سح 

نه خا�س  مل������ا بني ال�سعر والفكر من و�سائج الأ

غم������ار جتربة �سوفي������ة اأف�ست به اإىل �رصب 

من التمّزق النف�سي والتاأمل الفل�سفي اللذين 

جتليا يف �سعره:

»كان كل �س���يء يوحي بالغروب يف مملكة 

ندل�ش منذ اأن  آل اإليها جمد االأ غرناطة التي ا

حمر  دخل حممد بن يو�سف املعروف بابن االأ

ق����ر بادي����ش يف غرناط���ة تتقدم���ه ال�سموع 

)��3ه���� ���3م( اإىل اأن خ���رج اأب���و عب���د اهلل 

م���ن ق����ره نادبا )��9ه�( فق���د انق�ست اأيام 

بني ن�ر فيما بني لعب بال�سوالج عند)باب 

عل���ى  تنق����شّ  �ريع���ة  وغ���ارات  الرمل���ة(. 

)البق���اع(. وحروب تت����ّرج بدماء بني �راج 

وج���وار ن�راني���ات ي�سب���ني ويوؤت���ى به���ّن اإىل 

غرناطة. ومبارزات تدور بني فر�سان.ومدائن 

ت�ستغلب ويفوز بها العدو كاأنها عرائ�ش �سبايا 

التلبث �سلوات ال�سكر امل�سيحية اأن ت�سمع يف 

جوان���ب البلد ال�سائعة وت���رتدد فيها ترانيم 

)�(
العذراء �سلما يامارية«.

لقد بات على غرناطة  اأن تختتم ملحمة 

يام  ندل�س املجي������دة بعد اأن فقدت روح االأ االأ

اخل������وايل ومل يعد اأمامها �س������وى اأن تدافع يد 

أيام������ا معدودات يف انتظار النهاية:  الق�ساء ا

لكنها مع ذلك كان������ت حلقة الو�سل بني عامل 

ما�������س واآخر اآت اإذ كمنت فيها روح الع�سور 

ندل�سي������ة الزاهي������ة: ثم ظه������رت يف تراث  االأ

أولئ������ك الذين قدر له������م اأن ي�سهدوا الغروب  ا

أع������الم غرناط������ة ويف طليعتهم  خ������ري من ا االأ

ل�س������ان الدين الذي قدر له اأن يختم حوليات 

ندل�������س املجيدة اأقوى خت������ام واأعظمه يف  االأ

النف�س وقعاً:

»يف بلدة لو�سة الراق���دة على نهر)�سنيل( 

اجلمي���ل  ول���د اأب���و عبد اهلل حمم���د بن عبد 
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اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن �سعيد علي بن 

اأحم���د ال�سلم���اين يف اخلام�ش والع�رين من 

�سه���ر رجب �سن���ة ��3 ه�، يف اأ�رة علم تنت�سب 

اإىل �سلمان وهو حي من مراد من عرب اليمن 

)�(
القحطانية؟«.

ندل�ش عق���ب الفتح منهم  »وق���د دخل االأ

جماعة من ال�س���ام ومنهم �سلف ل�سان الدين 

وكان ه���ذا اللق���ب )ال�سلم���اين( يغل���ب عليه 

وال�سيم���ا يف املغ���رب حي���ث كان يع���رف »بابن 

اخلطي���ب ال�سلم���اين« اأما لقب ل�س���ان الدين 

فه���و م����ريف واأم���ا ل�س���ان الدين فيق���ول لنا 

اب���ن اخلطيب يف م�ستهل ترجمته لنف�سه يف 

لق���اب امل�رفية  حاط���ة« اإن���ه لق���ب من االأ »االإ

اأي  لن���ا مت���ى ويف  يق���ل  ومل  الدي���ن  بل�س���ان 

لق���اب امل�ستندة  ظ���رف اأ�سبغت عليه ه���ذه االأ

اإىل الدي���ن والت���ي كانت ذائع���ة يف ع�ر ابن 

خ�ش يف امل�رق ومبا اأن »لو�سة«  اخلطيب باالأ

كانت اأ�سيق من اأن ت�سع طموح  ل�سان الدين 

فقدميم  وجه���ه �سطر غرناطة منذ حداثته 

ط���وال  طفولت���ه  مله���د  وفّي���ا  ظ���ّل  كان  واإن 

)�(
حياته«.

ولي�س ثمة اأخب������ار  ذات داللة معينة يف 

ن�س������اأة ل�سان الدين، فه������ي كن�ساأة اأي فتى يف 

أم������ور العلم ونحن ال  اأ�رصة مت������ت ب�سلة اإىل ا

نعرف منها �سوى اأخبار تلّقيه العلوم عن كبار 

أثر  أ�ساتذة غرناطة يف ع�رصه ثم جنده على ا ا

أبوه مع اأخيه  ذل������ك يف الق�رص بعد اأن قت������ل ا

يف موقع������ة »طريف« ال�سه������رية 741 ه� فلما 

ن�ساء مع الرئي�س  ب يعمل يف ديوان االإ كان االأ

اأبي احل�سن بن اجلّياب فقد �سنحت الفر�سة 

لل�س������ان الدين ودع������ي اإىل الق�رص وكان ذلك 

أديباً ولقد اأم�سى  بداية �سطوع جنمه وزيراً وا

يف �سحبة ابن اجلّي������اب ثمانية اأعوام تلقى 

دب من �سعر ونرث ويف  فيها غالبا اأ�س������ول االأ

الوقت ذاته تلقى من احلكيم ابن هذيل فيما 

يب������دو من رواية البن خلدون مبادئ الفل�سفة 

يق������ول ابن خلدون ملّخ�سا هذه املرحلة خري 

تلخي�س  بع������د اأن تكلّم عن عمل والده عبد 

اهلل يف خدم������ة ملوك بني ن�������رص ون�ساأ ابنه 

أ وتاأّدب على م�سيختها واخت�س   بغرناطة وقرا

ب�سحبة احلكيم امل�سهور يحيى بن هذيل واأخذ 

دب  عنه العلوم الفل�سفية وبرز يف الطب واالأ

أ�سياخ������ه وامتالأ حو�س ال�سلطان  واأخذ عن ا

من نظم������ه ونرثه ونبغ يف ال�سع������ر والرت�سيل 

أبا  بحيث ال يجارى فيهما وامتدح ال�سلطان ا

حمر لع�رصه ومالأ  احلجاج من ملوك بني االأ

فاق فرّقاه  الدني������ا مبدائحه  وانت�رصت يف االآ

أثبته يف ديوان الكّتاب  ال�سلطان اإىل خدمته وا

ببابه  مروؤو�سا باأبي احل�سن بن اجلّياب �سيخ 

العدوي������ني يف النظ������م والنرث و�سائ������ر العلوم 

دبية وكاتب ال�سلطان بغرناطة وا�ستبّد ابن  االأ

اجلّي������اب بريا�سة الكّتاب م������ن يومئذ اإىل اأن 
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هلك يف الطاعون اجلارف �سنة ت�سع واأربعني 

أبو احلّجاج يومئذ  و�سبعمئ������ة فوىّل ال�سلطان ا

اإىل ابن اخلطي������ب ريا�سة الكّتاب ببابه مثناة 

بال������وزارة ولّقبه بها  فا�ستقّل بذلك و�سدرت 

عنه غرائب من الرت�سيل يف مكاتبات جريانهم 

من ملوك العدوة وهكذا ميكن عّد �سنة 749 

ه� ول�سان الدين يف ال�سابعة والثالثني بداية 

تاألق جنمه كاتب������اً و�ساعراً و وزيراً فقد ويل 

أثر وفاة �سيخه ريا�سة الكّتاب وريا�سة ديوان  ا

ن�ساء ورتبة ال������وزارة وارتقى اأوىل درجات  االإ

ال�سلطة يف عهد اأبي احلّجاج يو�سف، اأعظم 

�سالطني غرناطة 733ه� الذي كان من اأجلّة 

ملوك غرناطة ف�ساًل وعقاًل واعتداالً، عاملاً 

داب والفن������ون وهو الذي  �ساع������راً يحمي االآ

اأ�س������اف اإىل ق�رص احلمراء اأعظ������م من�ساآته 

واأفخمها، ومنذ موقعة طريف 741 ه� التي 

حدث������ت يف عهده باتت غرناط������ة تعاين من 

م�سائب يف �رصاعها م������ع الق�ستاليني الذين 

كانوا يرتب�س������ون بها الدوائر على الرغم من 

أبو  أ�سهم ال�سلطان ا جندة بني مّري������ن وعلى را

احل�سن املريني للمملكة كلّما هّزها اأمر.

ولق������د �ساء الق������در اأن يتوف������ى ال�سلطان 

أبو احل�س������ن  752 ه� واأن يكون ل�سان الدين  ا

�سف������ري ال�سلط������ان اأبي احلّج������اج اإىل املغرب 

للعزاء بوفاة ال�سلطان الذي مل يتوان قط عن 

جندة غرناطة والذي كان من اأعظم اأعماله 

ا�ستخال�������س جبل الفتح م������ن حمتليه الذين 

كان������وا ي�سيط������رون عن طريق������ه على مدخل 

اجلزي������رة ولعّل ابن اخلطي������ب مل يكن يتوقع 

أّن املغرب �سيكون مالذه كلما ع�سفت  آنذاك ا ا

أن������ه �سيق�سي  الف������ن بغرناط������ة فيما بعد، وا

�سطرا م������ن حياته متنقال بني العدوتني اإذ مل 

أبا احلجاج   تلبث املنون اأن اختارت ال�سلطان ا

اإىل جوار ربه مطعونا وهو يوؤدي �سالة عيد 

الفطر 755 ه� وخلفه ابنه الغني باهلل وجعل 

اب������ن اخلطيب مطلق اجلراي������ة ظاهر اجلاه 

والنعم������ة ثم ت�ساعف الع������ز كما يقول ل�سان 

الدين

»ومتخ����ش الق���رب فنقلن���ي م���ن جل�س���ة 

املواجه���ة اإىل �س���ف ال���وزارة وعاملن���ي مب���ا 

المزي���د علي���ه م���ن العناية.واأحلن���ي املح���ل 

)9(
الذي الفوقه يف اخل�سو�سية«.

ث������م بعثه �سف������رياً اإىل ال�سلطان اأبي عنان 

أبا احل�سن يف اإمارة املغرب  الذي خلف والده ا

يحّثه عل������ى جتديد عهد امل������وؤازرة لغرناطة 

أن�س������ده يومها ل�سان الدين يف  يف النائبات وا

�سفارته

ال���ق���در ����س���اع���د  اهلل  »خ���ل���ي���ف���ة   

ال��دج��ى قمر« ع��لك م��ا الح يف 

ونحج جناحاً باهراً فا�ستاأثر بثقة �سلطانه 

أ�سبغ عليه لقب »ذي الوزارتني«، ال�سيف  الذي ا

والقلم بيد اأن ذل������ك مل يدم طوياًل ومل ي�سف 
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الزمان له اإذ �رصعان ما ذهبت اأحالمه بددا 

يف الفتنة التي فقد فيه������ا الغني باهلل ملكه 

اإثر انقالب اأخيه ال�سلط������ان اإ�سماعيل 760 

ه������� وفقد بعدها ل�سان الدين من�سبه ونفوذه 

واأمالكه التي نهبت وا�ستوؤ�سلت وراح يطوف 

يف اأرجاء املغرب حماوال االبتعاد عن ال�سلطة 

والدولة ومل تكن منه جفوة بل حماولة لالبتعاد 

عن �سلطانه املنف������ي يف مدينة »�سال« للنجاة 

أتون ال�سيا�س������ة املحرق والتفرغ  بنف�س������ه من ا

للعزلة التامة يف بل������دة »�سال« الوادعة التي 

كان������ت م�سهورة بالزهد والزّهاد، لكن مقامه 

فيها مل ي�ستغرق اأكرث من �سنتني761-763 ه� 

أنه بحياة اخللوة  ورمب������ا كان هذا دلياًل على ا

والزهد والبعد ع������ن ال�سلطان وما تتيحه له 

من تفرغ اإىل ما تت�سوف اإليه نف�سه من اأمور 

خرة. الفكر والزهد مبا يجمع الدنيا واالآ

وعندما رجع الغني باهلل اإىل ملكه 763 ه� 

ألح على ل�سان الدين يف العودة فعاد مكرها  ا

وحرم نف�سه خلوة متّناها، فوجد نف�سه هذه 

ندل�������س ويف ال�سلطة،وبداأ  امل������رة غريبا يف االأ

يح�س بنظرات احل�سد والعداء تالحقه فراح 

يلح ويل������ح يف طلب التخلي عن ال�سلطة دون 

اأن يوافقه الغني باهلل فهرب اإىل »�سال« التي 

وجد فيها طالوة احلياة �سابقا ملا جتمعه من 

خرة وهناك التقى بال�سلطان عبد  الدنيا واالآ

العزيز املريني 768 ه� وات�سل به �رصاً ولكن 

�سف������و الزم������ان مل يدم حيث م������ات ال�سلطان 

وانتقل ل�سان الدين اإىل فا�س ب�سحبة الوزير 

مر بعد ال�سلطان  ابن غازي الذي ا�ستبّد باالأ

وعزم على التخل�س من ل�سان الدين ملا بلغه 

من قيامه بدور خطري يف حتري�س ال�سلطان 

ندل�س. عبد العزيز على غزو االأ

وهذا ال������ذي مل يكن ليفعله ابن اخلطيب 

ومل يرد ذكره يف اأي مرجع يوؤرخ لتلك احلقبة 

أين له������ا اأن ترتك  لك������ن يد البغ������ي والف�ساد ا

خي������ار الذين اليروق لق������وى ال�رص والغرية  االأ

واحل�سد اأن ي�ستمروا يف العطاء.

كان������ت وثيقة االته������ام جاه������زة يخطها 

ل������دودان وتلمي������ذان �سابقان »ابن  خ�سمان 

أب������و احل�سن  زم������رك« ربيب������ه ال�سيا�س������ي و»ا

النباه������ي« الذي كان لل�س������ان الدين الف�سل 

بتعيين������ه يف الق�ساء، ورم������وه بالزندقة تهمة 

الع�������رص وهي تهمة م������ن ال تهمة ل������ه كتهم 

رهاب ودعمه من قبل قوى ال�سيطرة التي  االإ

أرا�سي الغ������ري ت�سم�سم الرتاب  تزح������ف على ا

بحثا عن النفط ومن خلفها مكنات الدعاية 

�سلحة  أو امتالك االأ ره������اب ا حتيك تهما باالإ

املدمرة وغري ذلك اإلخ....

لقد كانت تهمة ل�سان الدين مربراً كافياً 

لقتل������ه واأخفق م�سعى اخل�س������وم عند الوزير 

ابن غازي لت�سليمه بيد اأن مداهمة ال�سلطان 

عبد الغني وقلبه لل�سلطة وتوليته اأبي العبا�س 
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أليم  حداث وقع ا على طنجة، وكان له������ذه االأ

ن ت�سفيته كانت من  يف نف�������س ل�سان الدين الأ

�سا�سية لدعم الغني باهلل لل�سلطة  ال�رصوط االأ

اجلديدة.

أب������و العّبا�������س اأن اعتقل ل�سان  ومل يلب������ث ا

الدين باإغ������راء من وزيره �سليم������ان بن داود 

الذي خان �سلطانه ابن غازي �سابقا، والذي 

كان يك������ن احلقد وال�سغين������ة البن اخلطيب 

من������ذ اأن �سّده عن م�سيخة الغ������زاة ملا �سعى 

اإليه عند الغني باهلل.

م������ر فاأر�سل ابن  وعل������م الغني ب������اهلل باالأ

زم������رك للتهنئ������ة ظاه������را وللتحري�س على 

اخلال�������س من اب������ن اخلطيب باطن������ا، وراأى 

ابن زمرك يف هذه املهمة �سفاء لغلّه فاأخل�س 

فيها اأميا اإخال�س.

وا�سمح������وا يل اأن اأقاط������ع ه������ذا ال�������رصد 

حداث املوثق������ة لنت�ساءل معا  التاريخ������ي واالأ

ماذا جنت تلك املجتمعات من قتل مفكريها 

و�رصفائه������ا عل������ى م������دى الزم������ان وهل قدر 

الوج������ود اأن يبقى اخلري وال�رص يف �رصاع اإىل 

اآخر املطاف.

ن�س������ان نعم������ة العقل  لق������د من������ح اهلل االإ

متيي������زاً له عن باق������ي املخلوقات فقد منحه 

م������امل مينحه للمالئكة حني خلقه حرا طليقا 

خمرّيا يف كل مايت�رصف، فل������م يختار الب�رص 

اأن يكونوا طرائق بع�سهم اإىل ال�رص والف�ساد 

وال�سغينة، فماذا جنى القرا�سنة عرب الدهر 

غري اخلزي والعار ولو بعد حني.

حي������ث اأن ابن زمرك حائ������ك الفتنة �سّد 

ابن اخلطيب دارت عليه الدوائر فاقتحموا 

علي������ه بيته وفعلوا ب������ه وبن�سائ������ه وبناته �رّص 

فع������ال خلّدها التاريخ وحتدث عنها هو ذاته 

أاّل يغّر بهذه الدنيا وال ب�سحبة اأحد  مو�سيا ا

فيها مغرت.

لقد وبخ ل�سان الدي������ن يف جمال�س العلن 

أل������وان العذاب على يد ال�سلطان ابن  وجتّرع ا

حمر وحب�س يف �������رّص حمب�س ورمبا اأح�س  االأ

)10(
جل فقال من�سداً: بقرب االأ

ال��ب��ي��وت ج���اورت���ن���ا  اإن  و  ب��ع��دن��ا 

وج��ئ��ن��ا ب��وع��ظ ون��ح��ن ���س��م��وت

واأن���ف���ا����س���ن���ا    ����س���ك���ن���ت    دف��ع��ة

ك��ج��ه��ر ال�������س���لة  ت����له ال��ق��ن��وت 

وك���ّن���ا ع��ظ��ام��ا ف�����رن��ا ع��ظ��ام��ا

وك����ن����ا  ن���ق���وت ف���ه���ا ن���ح���ن ق���وت 

وك�����ّن�����ا  ����س���م���و����ش ����س���م���اء ال��ع��ل 

ال�سموت علينا  ف��ن��اح��ت  غ��رب��ن��ا 

الظبا احل�����س��ام  ذا  خ��ذل��ت  ف��ك��م 

اليخوت خذلته  كم  البخت  وذا 

وك�����م ����س���ي���ق ل���ل���ق���رب  يف خ��رق��ة

التخوت  ك�����س��اه  م��ن  ملئت  ف��ت��ى 

ف��ق��ل ل��ل��ع��دا ذه���ب اب���ن اخلطي�

���ب وف��ات وم��ن ذا ال��ذي اليفوت
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ف���م���ن ك������ان ي����ف����رح م���ن���ك���م ل��ه

فقل: يفرح  اليوم  من   الميوت

ث������م اأفت بع�������س الفقهاء )الفق������راء اإىل 

الفق������ه( بقتله،فقتل خنقا يف �سجنه ثم و�سع 

على حافة قربه طريح������ا وقد جمعت حوله 

العي������دان واأ�رصمت عليه النار فاحرتق �سعره 

وا�س������ّودت ب�رصته فاأعي������د اإىل حفرته وهكذا 

راح اب������ن اخلطيب رغم تو�سله لل�سلطان اأبي 

حم������و، ورغم بذل ابن خل������دون كل مابو�سعه 

نقاذ �سديقه لك������ن دون جدوى فراح يردد  الإ

يف ظلمات �سجنه اآهات الوداع ال�سادرة عن 

أدرك������ت اأن النهاية بات������ت و�سيكة فبكى  روح ا

و�سعر باملوت يحوم حول������ه فاأن�سد ماذكرناه 

�سابقا.

وكم������ا ق������ال برتراند را�س������ل يف معر�س 

حديثه عن حكماء الغرب:

»لق���د كان م���ن الطبيع���ي اأن جتلب هذه 

�سخ���ط  �ساحبه���ا  عل���ى  اجلدي���دة  راء  االآ

املتم�سك���ني بحرفي���ة العقيدة. وهك���ذا اأبعد 

بيك���ن من اأك�سفورد ع���ام ����م ورحل منفيا 

)��(
اإىل باري�ش...«.

لو كان يف �سرية ابن اخلطيب مايدل على 

التجدي������د واالبتداع لكن التم�سنا رمبا العذر 

مل������ن كاد به لكن اأن يرم������ى اأديب بحجم ابن 

اخلطيب الذي كان عم������ودا بارزا يف هيكل 

ندل�س������ي فاإنه لعمري �سقوط يحمل  دب االأ االأ

بني دالالته مالمح الهزمية املختلفة اجلوانب 

والتي تلت ذلك وا�سحة للعيان. 

فاإىل متى ن�سلخ جل������ود مفكرينا ون�سنع 

منها وجوها مزيفة نغطي بها عرينا؟!

بني ي������دي بحث مطول ودرا�سة تف�سيلية 

أنني الاأرغب يف االبتعاد  عن ل�سان الدين بيد ا

عم������ا يتناوله عن������وان املو�س������وع، فالغروب 

أ�س�س له مبثل هذه  ندل�سي الكبري ال������ذي ا االأ

مة من  أبناء االأ عم������ال التي تهّز وتزع������زع ا االأ

دواخله������م ويتحول������ون اإىل بناء ه�������سّ ي�سهل 

اقتحام������ه والنيل منه وم������ن حماته املفكرين 

مامية يف ن�سال اأي اأمة. اجلبهة االأ

ندل�س  أ�سدل ال�ستار ع������ن حلم االأ هك������ذا ا

اجلميل الذي النزال  حتى اليوم نبكيه ون�ستّم 

يف ذكراه عبق الرياحني ون�سوة املا�سي ونقراأ 

يف زوايا ق�رص احلم������راء وغرناطة واإ�سبيلية 

جداد ولي�س م������ن عبث  اأن يبكي  مالح������م االأ

أب������و ري�س������ة يف ق�سيدته يف  ال�ساع������ر عمر ا

)12(
طائرة:

وث��ب��ت ت�����س��ت��ق��رب ال��ن��ج��م جم��اال

اختياال ال��ذي��ل  ت�سحب  وت��ه��ادت 

وح������ي������ايل غ������������ادة  ت����ل����ع����ب يف

ودالال غ��ن��ج��ا  امل����ائ����ج  ���س��ع��ره��ا 

ق��ل��ت ي��اح�����س��ن��اء م���ن اأن����ت وم��ن

وط���اال ال��غ�����س��ن  اأف�����رع  دوح  اأي 

ف�����رن�����ت �����س����اخم����ة اأح�������س���ب���ه���ا

ف�����وق اأن�������س���اب ال����رباي����ا ت��ت��ع��اىل
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واأج������اب������ت اأن��������ا م�����ن اأن���دل�������ش

ج���ن���ة ال���دن���ي���ا ����س���ه���وال وج���ب���اال

وج���������دودي اأمل�������ح ال����ده����ر ع��ل��ى

جلال جناحيه  ي��ط��وي  ذك��ره��م 

❁    ❁    ❁

فانت�سب ق��وم��ي  ال�سيد  ه����وؤالء 

اإن جت��د اأك���رم م��ن ق��وم��ي رج��اال

اأط�����رق ال��ق��ل��ب وغ���ام���ت اأع��ي��ن��ي

ب�����روؤاه�����ا وجت���اه���ل���ت ال�������س���وؤاال

بي ري�سة اأن يتجاهل ال�سوؤال ويبكي  يحق الأ

جمده وجمد ال�سبي������ة التي التعرف م�ساركة 

حمدثها لها ت������راث اجلدود وعظمتهم،متاما 

ما حدث م������ع ال�ساعر نزار قباين )اإن الذين 

عنتهم اأجدادي(

ختام������اً اإن ل�س������ان الدي������ن بح������ق وج������ه 

ندل�سية وازدهار فكرها وفنها  للح�س������ارة االأ

من جهة ووج������ه لغروبها و�سقوطها من جهة 

اأخرى وا�سمحوا يل اأن اأودعكم باأبيات قلتها 

واإن تق������ادم عهدها حيث قيل������ت يف �سنوات 

الدرا�سة اجلامعية:

تغيبي اأن  ح��ق��ك  ال��ل��ي��ل  جن���وم 

املغيب ق��ب��ل  م���ن  لل�سم�ش  ك��م��ا 

وح������ّق ل���ك���ل اأزه����������ار  ال����رواب����ي

اب��ن اخلطيب غ��ي��اب  تبكي  ب���اأن 

ان��ط��ف��اوؤك غ��ر وجه وم��ا  قتلت 

ن���دل�������ش ت�����س��اق��ط يف ال��ذن��وب الأ

حل��ق��د اإرواء  ح����رق����وك  ف�������اإن 

الطيوب �سوى  البخور  ن��رث  فهل 

������س�����ذاك ي���ظ���ل ن����ربا�����س����ا مل��ج��د

اأ���س��اع��ت��ه امل���ن���ون م���ن ال��ق�����س��وب

ه����ي ال���دن���ي���ا ت������دور ف����ل ت��ب��ايل

الن�سيب من  مااأخذت  وح�سبك 

اأو���س��ى لقتلك م���ات غ��درا ف��م��ن 

لعمري تلك من حكم اخلطوب

ف�����اإن ت���ك غ��ي��ب��ت��ك ي���د اأ����س���اءت

���س��ت��ج��زى ع��ن��د ع�����ّلم ال��غ��ي��وب 

الهوام�ش

علم النف�س الرتبوي، د.علي من�سور، من�سورات جامعة دم�سق، �س334.  -1

اجلمود والتجديد يف العقلية العربية، د.علي وطفة، اآفاق ثقافية، �س270.  -2

�سل�سلة عامل املعرفة )املتالعبون بالعقول(، هربرت.اأ.�سيللر، ترجمة عبد ال�سالم ر�سوان، �س5.  -3

ول، �س100. عامل املعرفة )حكمة الغرب( برتراند را�سل، ترجمة: د.فوؤاد زكريا، اجلزء الأ  -4

ل�سان الدين بن اخلطيب فنه وفكره، د.ع�سام ق�سبجي، من�سورات جامعة حلب.  -5

نف�س امل�سدر ال�سابق.  -6



ل�سان الدين بن اخلطيب.. وجه للغروب..

315 العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 

¥µ

ندل�سي، غار�سياغو�س، ترجمة: د.ح�سني موؤن�س، ط3، القاهرة، �س73. ال�سعر الأ  -7

ل�سان الدين بن اخلطيب حياته وتراثه الفكري، حممد عبد اهلل عّنان، ط1، �س9.  -8

نفح الطيب للمّقري، حتقيق حميي الدين عبد احلميد، اجلزء 7، �س5.  -9

ندل�سي واملغربي، د. هناء دويدري، �س170. دب الأ 10- املوجز يف تاريخ الأ

ول، �س304. 11- عامل املعرفة )حكمة الغرب( برتراند را�سل، ترجمة د.فوؤاد زكريا، اجلزء الأ

12- ديوان عمر اأبو ري�سة )من وحي املراأة(، من�سورات دار طال�س، ط1، متوز1984، �س 47.



العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 316

زدي )ت 70ق.ه�- 525م(، م������ن قحطان، �شاعر  ه������و عمرو بن مال������ك الأ

جاهلي، مياين، من فحول الطبق������ة الثانية، كان من فتاك العرب وعّدائيهم، 

وهو اأحد اخللعاء الذين ترباأت منهم ع�شائرهم وقد قتله بنو �شالمان، وقي�شت 

مثال  قفزاته ليلة مقتله، فكانت الواحدة منها قريباً من ع�رشين خطوة. ويف الأ

أع������دى من ال�شنف������ري«، وهو �شاحب ق�شيدة »لمية الع������رب« ال�شهرية التي  »ا

مطلعها:

اأديب وناقد �صوري.

العمل الفني: الفنان ر�صيد �صمه.

❁❁

ò

»المية العرب« لل�شنفري.. 

توثيق وت�أ�شيل

د. نزار عوين

❁
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مطّيُكم �صدوَر  ��ي  �أمِّ بني  �أِقيُمو 

ْم���َي���ُل ���ص��و�ُك��م لأ ف�����إين �إىل ق����وٍم 

أبياتها:   ويف بع�ض �

فقد حّمت �حل�ج�ت و�لليل مقمٌر

ت ل��ط��ّي���ت م��ط���ي��� و�أرح����ُل و���ص��دَّ

ذى ر�ض من�أى للكرمي عن �لأ ويف �لأ

متعّزُل �لِقلى  خ���ف  مل��ن  وفيه� 

ر�ض �صيق على �مرٍئ لعمُرك م� ب�لأ

���َرَى ر�غ��ب��ً� �أو ر�ه��ب��ً� وه��و يعقُل

عمل�ض �صيد  �أه��ل��ون  دون��ك��م  ويل 

و�أرق�����ط زه��ل��ول وع���رف����ء ج��ي���أُل

ذ�ئع �ل�ّر  هل ل م�صتودع  �لأ هم 

لديهم ول �جل�ين مب� جّر ُيخَذُل

وك�������ّل �أب��������ّي ب��������ص���ل غ����ر �أن���ن���ي

�أْب�َصُل �لطر�ئد  �أوىل  عر�صت  �إذ� 

يدي �إىل �لز�د مل �أكن و�إن مّدت �لأ

�أعجُل �أج�صع �لقوِم  �إْذ  ب�أعجلهم 

تف�صل م��ن  ب�صطة  �إّل  ذ�ك  وم��� 

ُل �ملتف�صّ ف�صل  �لأ وك���ن  عليهم 

أ »المية �لع������رب« يف تاريخ �ل�شعر  وتتب������و�

�لعربي منزلة تز�حم �ملعلقات، فهي من حيث 

�ل�شه������رة، وعناية �لعلماء به������ا، ترتفع �إىل ما 

�رتقت �إليه �لق�شيدة »بانت �شعاد« و�ل�شهرية 

أنه������ا مل تعتد يف �شهرتها مركز�ً  بالربدة، غري �

دينياً كق�شيدة »كع������ب«، بل بلغت بف�شل ما 

فيها من ج������ودة �ل�شاعرية وطر�فة �مل�شاهد 

امل�س������ّورة، ووفرة امل������ادة اللغوية التي اأغرت 

العلماء ب�رصحها واإعرابها.

وال تع������رف ق�سي������دة اأخ������رى يف ال�سعر 

العرب������ي كل������ه تناف�������س المي������ة الع������رب يف 

مو�سوعه������ا بال������ذات، ويف مقدرته������ا عل������ى 

ت�سوي������ر لون م������ن احلياة العربي������ة يف حياة 

ال�سعلك������ة، وعلى التعبري ع������ن حياة �رصيحة 

من املجتم������ع هي �رصيح������ة ال�سعاليك التي 

كانت البيئة ال�سحراوي������ة ميداناً لن�ساطهم، 

ومركزاً ومنطلقاً لغاراتهم، مبا ت�ستمل عليه 

هذه البيئة من خ�سائ�������س يف طبيعتها ويف 

حيواناته������ا ويف مناخها، وقد �سيغ ذلك كلّه 

يف ثوب �سع������ري وا�سح اجل������ودة، بل وا�سح 

التميز والتفّرد، ومن اأجل ذلك تناولها علماء 

أو  عّدة من الع������رب القدامى بال�رصح كاملرّبد ا

ثعلب والزخم�رصي والعكربي والتربيزي، وفن 

بها امل�ست�رصق������ون اأميا فتن������ة، فرتجمت اإىل 

ملانية  يطالية واالأ نكليزية والفرن�سي������ة واالإ االإ

وتنم  والرو�سي������ة،  والبولندي������ة  �سباني������ة  واالإ

اأقواله������م فيها عن اإعجاب بال������غ، فقد قال 

أ�ستطيع  عنها »ردهاو�س«: »اإنه������ا اأمت دراما ا

تذكره������ا«، وقال عنها »كرنك������و«: »وهي من 

آيات ال�سعر العرب������ي« دائرة املعارف  اأجم������ل ا

�سالمية )395/13(. االإ

وقد ظلت الالمية من������ذ اجلاهلية حتى 

ع�رصن������ا احلا�رص م�سهورة باأنه������ا لل�سنفري، 
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وقد تناولها عدد من العلماء 

ع������راب، ومل يبدو  بال�رصح واالإ

أنها  أو اإ�س������ارة اإىل ا أّي �س������ّك ا ا

ن�سب������ت اإىل اأحد من ال�سعراء 

آراء  غ������ري ال�سنف������ري، ع������دا ا

لي�ست بذات اأهمية كالزبيدي 

الذي ن�سبه������ا خطاأ اإىل تاأبط 

�رصاً، واأبي ريا�س القي�س الذي 

ال�س������وارد التي ال  عّدها من 

يع������رف �ساحبه������ا، وتبعه يف 

»غابريللي«  امل�ست�������رصق  ذلك 

اأن ناظمها  اإىل  الذي ذه������ب 

�سخ�س اآخر غ������ري ال�سنفري 

مل ي�س������ل اإلين������ا )بروكلم������ان 

107/1 نق������اًل عن 61-853، 

.)R.SO .1935

راء مل تل������ق رواجاً، وظّل  غ������ري اأن هذه االآ

الباحثون عن ن�سبة ه������ذه الالمية لل�سنفري 

حتى فجر ه������ذه الق�سية امل�ست�رصق »كرنكو« 

�سالمية 394/13- 396(،  )دائرة املعارف االإ

والدكتور يو�سف خليف )ال�سعراء ال�سعاليك 

يف الع�������رص اجلاهل������ي 179- 181( اللذان 

ذهبا اإىل اأن هذه الق�سيدة لي�ست لل�سنفري، 

بل هي من ال�سعر املنحول عليه، واعتمدا يف 

أدل������ة تاريخية وفنية، وقد مت�سك  ذلك على ا

ه������ذان الباحثان باأن ه������ذه الق�سيدة نحلها 

نه مل يرد قبل  حمر على ال�سنفري، الأ خلف االأ

ولني مل  ذلك، ف������راأي »كرنك������و« اأن العلماء االأ

يكن لهم علم به������ذه الق�سيدة، فابن قتيبة مل 

يذكره������ا يف كتابه عن ال�سعر وال�سعراء، كما 

خبار الطويلة  أية اإ�سارة اإليها يف االأ ال توجد ا

غاين  الواردة عن هذا ال�ساع������ر يف كتاب االأ

�سالمية 395/13- 396(،  )دائرة املعارف االإ

وراأى د.يو�س������ف خليف اأن ل�سان العرب على 

كرثة ما نقل من �سعر ال�سعاليك مل ير فيه اأي 
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ذك������ر لها، وال اأي بيت منها، ومن ثم فاإن كفة 

ال�سك يف ن�سبتها اإىل ال�سنفري ترجح.

دلة التاريخية التي اعتمدها  هذه هي االأ

دل������ة الفنية فمنها اأن هذه  الباحث������ان، اأما االأ

الالمي������ة طويلة طوالً لي�������س ماألوفاً يف �سعر 

ال�سعالي������ك، فهي تبلغ ثماني������ة و�ستني بيتاً، 

يف حني ال تتزيد اأط������ول ق�سيدة يف »ديوان 

ال�سعالي������ك«، وه������ي تائي������ة ال�سنفري على 

خم�سة وثالث������ني بيتاً يف بع�س امل�سادر، كما 

ألفاظ الق�سيدة  يقّل اال�سط������راب يف رواية ا

أبياتها، ويف ظاهرة لي�ست ماألوفة  ويف ترتيب ا

يف �سع������ر ال�سعاليك، كما الح������ظ »كرنكو« 

أ�سماء  أ�سماء املوا�سع وا االفتقار ال�سديد اإىل ا

ع������الم يف الق�سيدة، وهو اأمر غري ماألوف  االأ

يف الق�سي������دة القدمية، ومن ث������م فاإنه يثري 

أيدينا لي�ست  ن الق�سيدة التي بني ا ال�سك، الأ

قطعة واإمنا هي ق�سيدة كاملة متجان�سة.

دلة الت������ي �ساقه������ا كرنكو  ه������ذه ه������ي االأ

حمر المية  والدكت������ور خليف حول نح������ل االأ

دلة ميكن  العرب على ال�سنفري، لكن هذه االأ

مناق�ستها وال������رّد عليها. �سحي������ح اأن خلف 

حمر كان يقول ال�سعر فيجيد، ورمبا قال  االأ

ال�سع������ر فنحله ال�سعراء املتقدمني فال يتميز 

عن �سعرهم مل�ساكل������ة كالمه وكالمهم، كاأبي 

داوؤد وال�سنف������ري وتاأبط �������رصاً ومن ال �سهرة 

له م������ن ال�سعراء )تهذيب اللغ������ة 9/1(، لكن 

حمر –كما  الق�سائد الت������ي و�سعها خلف االأ

يقول جورج يعقوب- حتتف������ظ دائماً بعمود 

ال�سعر القدمي وطابعه، اأما يف المية ال�سنفري 

فيواجهنا مذهب �سعري م�ستقل، فعلى حني 

يجعل ال�ساع������ر اجلاهلي و�سف الطبيعة يف 

اجلب������ال والفيايف وغريها غر�س������اً مق�سوداً 

لذات������ه، يتخذ �ساعر الالمي������ة هذا الو�سف 

ن�سان  أ�سا�سي بهيج لت�سوير االإ مبثابة منظر ا

نف�سه واأعماله )بروكلمان 106/1(، واإن اأول 

ما يدعو اإىل املالحظة اأن هذه الرواية نف�سها 

ت�رصح باأن ابن دري������د والقايل كليهما يعرف 

اأن هذه الالمي������ة من�سوبة اإىل ال�سنفري، واأن 

�سل، واأن ال�سيء الطارئ  هذه الن�سبة هي االأ

هو حماولة انتزاعه������ا من ال�سنفري ون�سبتها 

اإىل خلف )ال�سنفري ال�سعلوك 87(.

فالق������اليل مل يعقب على ق������ول ابن دريد 

أي������اً �سمعه دون اأن يعتقد  هذا، واإمنا �ساق را

أنه ن�س له قيمت������ه –كما قال  ب������ه، �سحي������ح ا

ن ابن دريد قري������ب عهد بخلف،  كرنك������و- الأ

�سمعي  واأكرث اأخباره مروية ع������ن تالميذ االأ

ع������ن خلف، ثم اإنه كان عل������ى �سلة باملدر�سة 

الب�رصي������ة الت������ي ينتمي اإليها خل������ف )دائرة 

�سالمية 395/13(، اإال اأن هناك  املعارف االإ

فجوة يف ال�سند ب������ني ابن دريد وخلف، اإذ مل 

أين ا�ستقى هذا القول، رغم  يذكر ابن دريد ا

اهتمام القلي بال�سند، اإذ اإن قوالً كهذا يتعلق 



»المية العرب« لل�صنفري.. توثيق وت�أ�صيل

العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 320

أ�سهر ق�سائد ال�سعر القدمي، وهذه  باإح������دى ا

الفج������وة يف ال�سند يجعلن������ا ننظر اإىل اخلرب 

بعني ال�سك، فالقايل يف خرب �سابق لهذا الن�س 

حمر يذكر ال�سند مت�ساًل اإذ  يت�سل بخلف االأ

أبو عبد اهلل اأحمد الب�رصي  يقول: »حدثن������ا ا

املقدمى فقال: حدثنا الريا�سي قال: حدثنا 

حممد بن عبد الوه������اب الثقفي قال: دخلنا 

حمر نع������وده يف مر�سه الذي  عل������ى خلف االأ

مات فيه« )اأمايل القايل 155/1(.

ومن ث������م ف������اإن مالب�سات ه������ذا املوقف 

حتملن������ا على اأن نت�س������ور اأن القايل وقع يف 

�سيء من اللب�س فيم������ا بينه وبني نف�سه عند 

نقل������ه هذه الرواي������ة، فاأغلب الظ������ن اأن ابن 

دريد مل يقل هذا املعنى بهذه ال�سورة، واإمنا 

أنه �سمع من يزعم اأن  قال كالماً م�سمون������ه ا

حمر، فهو  المية ال�سنفري من �سنع خلف االأ

أو ادعاء، لكن القايل حني  جمرد ناقل لزعم ا

مر اأو طال عهد ذاكرته  دونها التب�س عليه االأ

أنه راأي البن دريد،  باحلديث فن�سى، وظ������ن ا

أنه زع������م وادعاء، كما اأن القايل  ونقله على ا

نف�س������ه روى هذه الق�سيدة لل�سنفري دون اأن 

�سافة اإىل اأن البن دريد  يذك������ر انتحالها، باالإ

نف�س������ه �رصحاً على المي������ة العرب )بروكلمان 

107/1(، وم������ن غري املعق������ول اأن ي�رصح ابن 

أنها لي�ست  دريد ق�سيدة يعتقد بانتحالها، وا

من �سع������ر  اجلاهلية يف �س������يء. كما اأن ابن 

طيفور –اأحد علماء القرن الثالث الهجري- 

والذي ال يف�س������ل والدته عن وفاة  خلف اإال 

حمر  ربع قرن، وقد اختار ق�سيدة خللف االأ

يف كتابه »املنث������ور املنظ������وم«، واختار المية 

أي�ساً ون�سبه������ا لل�سنفري مما يوحي  الع������رب ا

باأنه عل������ى معرفة تامة ب�سعر خلف اإذ اختار 

ل������ه ق�سيدة، ولو كان اب������ن طيفور على علم 

�سار اإىل ذلك لقرب 
بانتحال خلف الالمية الأ

عهده بخلف اأكرث من ابن دريد.

�سفه������اين فاإنه �سيطرت عليه  اأما عن االأ

يف كتاب������ه نزعتان، اإحداهم������ا جعلها عنواناً 

للكتاب، وحت������دث عنه������ا يف مقدمته، وهي 

احلدي������ث عن اأ�سوات الغن������اء وما يتغنى به 

يف ال�سع������ر، حيث جعل ذلك هدفاً وما �سواه 

خرى ولولوعه بغريب  فتبع وا�ستط������راد، واالأ

حداث، ومل  خب������ار واالأ حاديث وطريف االأ االأ

تك������ن الالمية من هذا وال ذاك، فلم يجد ما 

أنه مل  يدعوه اإىل احلدي������ث عنها، ف�ساًل عن ا

يلتزم قط حني يتح������دث عن �ساعر اأن يورد 

كل �سعره، اأو حت������ى يعدد ق�سائده، فلم يكن 

علي������ه باأ�س ح������ني حتدث ع������ن ال�سنفري اأن 

خر، فلي�س  يذكر بع�س �سعره دون البع�س االآ

يف هذا دلي������ل وال ترجيح، وال�سبهة الوحيدة 

�سفهاين  التي ميكن اأن تث������ار حول اإغفال االأ

أنه������ا مل تك������ن موجودة حت������ى زمن  لالمي������ة ا

�سفه������اين، واإمنا اخرتعت بع������ده ون�سبت  االأ
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غرا�س،  حمر لغر�س م������ن االأ اإىل خل������ف االأ

ن ال�سابقني  ولكن هذه ال�سبهة ال حمل لها، الأ

�سفهاين حتدثوا عن الالمية واملعا�رصين  لالأ

له حتدث������وا عنها )�سع������ر ال�سعاليك 167(. 

�سفهاين لل�سنف������ري مل يورد  ويف ترجم������ة االأ

أبو الف������رج ق�سائ������د لل�سنف������ري اأوردها يف  ا

ن منا�سبتها ارتبطت  أب������ط �������رصاً الأ ترجمة تا

ب�سعالي������ك اآخرين غري ال�سنفري كتاأبط �رصاً 

وبع�س �سعاليكهم، اأما بالن�سبة لكتاب ال�سعر 

وال�سعراء فقد �سقطت منه ترجمة ال�سنفري 

ن ابن قتيبة  ولعل يف ذلك بع�������س الغرابة الأ

ح�سد يف كتابه الكث������ري من �سعراء اجلاهلية 

�س������الم واملحدثني م������ن امل�سهورين، منهم  واالإ

طائفة من �سعاليك اجلاهلية.

اأما عن اإغف������ال ل�سان العرب اال�ست�سهاد 

بالالمي������ة فهل ا�ستق�سي �ساحب هذا القول 

ل�س������ان العرب كله؟.. وعلى فر�س اأن الل�سان 

خال م������ن ا�ست�سهاد الالمي������ة فلي�س يف هذا 

ن �ساحب الل�سان مل يقل  دلي������ل وال ترجيح، الأ

اإن������ه ق�رص ا�ست�سهاده عل������ى �سعر ال�سعاليك 

أبي������ات الالمية، بل لو  حتى نحا�سب������ه على ا

أمع������ن �ساحب الق������ول البح������ث يف الل�سان  ا

لوجده قد ا�ست�سهد باأبيات من المية العرب 

أربع موا�سع، ومن ثم يبطل هذا االدعاء  يف ا

ال������ذي ال دليل له. كم������ا اأن ورود الالمية يف 

العديد من موؤلفات القدماء واهتمامهم بها 

يزيد من توثيقها، فمنهم من �رصحها، ومنهم 

من ا�ست�سهد باأبيات منها، ومنهم من �سمنها 

أو ثعلب  اختيارات������ه، فمم������ن �رصحها امل������ربد ا

والتربي������زي والزخم�رصي والعك������ربي )تاريخ 

ال������رتاث العربي53/2/2(، ومم������ن ا�ست�سهد 

أبو هالل الع�سكري، وال�رصيف  باأبي������ات منها ا

أبو علي الفار�سي وابن  الر�سي وابن فار�س وا

أبو العالء املعري.  أبو عبيدة البكري وا جني، وا

وممن �سمنه������ا اختيارات������ه اخلالدين، وابن 

أبو الفرج الب�رصي، وابن ال�سجري،  طيفور، وا

ومن املرج������ح اأن يقع هوؤالء جميعاً يف �رصك 

حمر بو�سعه الالمية، وانطلت  ن�سبه خلف االأ

حيلته على النا�س، وما كان ليخطر ببال اأحد 

هوؤالء العلماء اأن ي�ست�سهد ب�سيء من الالمية 

أو ب�رصحها اإذا كان موؤمناً باأنها منحولة على  ا

ال�سنفري.

أنه من الغريب حقاً  وراأى اأحد الباحثني ا

اإهمال القدماء يف القرن������ني الثاين والثالث 

�سارة لالمية �سواء اأكان ناظمها ال�سنفري  االإ

ن تاريخها على االحتمالني  أم كان خلف������ا، الأ ا

أبي  يرجع اإىل القرن الثاين، وذلك يتيح ملثل ا

الفرج وابن قتيب������ة اأن يقف عليها ويتحدث 

عنها، غ������ري اأن الالمية كانت معروفة لعلماء 

من الق������رن الثالث كابن طيف������ور املتويف يف 

�سنة مئتني وثمانني للهجرة، ورواها يف كتابه 

املنظ������وم واملنثور، بل اإن اب������ن طيفور نف�سه 
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ا�ستقى الالمية م������ن رواية اأبي املنهال، وهو 

عيينة بن عبد الرحمن املهلبي اللغوي تلميذ 

دباء 165/16(،  اخلليل بن اأحمد )معجم االأ

ب������ي املنهال هذا عناي������ة ب�سعر ال�سنفري،  والأ

أبو املنهال اأخبار ال�سنفري من  وقد ا�ستق������ى ا

موؤرخ ال�سدو�سي املتوفى �سنة خم�س وت�سعني 

أبا املنهال عا�س  ومئة للهجرة، مما يرجح اأن ا

�سطراً كبرياً من حياته يف الن�سف الثاين من 

خب������ار اإىل اأن اأحد 
الق������رن الثاين. وت�سري االأ

�سمعي- كان  كبار علماء العربية –وه������و االأ

أنه كان  عل������ى معرفة بها فقد روى هو نف�سه ا

عن������د الر�سيد يف يوم �سدي������د الربودة فدخل 

عليه �سعي������د بن �سلم، فا�ستن�س������ده �سعراً يف 

ال������ربد، فاأن�س������ده فقال الر�سي������د: غري هذا، 

�سمعي �سعراً اآخر، فقال الر�سيد:  فاأن�سده االأ

�سمعي هذا  أبلغ من هذا، فاأن�س������د االأ أري������د ا ا

البيت من الالمية:

ربها القو�ش  ي�سطلى  قر  وليلة 

واأق���ط���ع���ه ال����لت����ي ب���ه���ا ي��ت��ن��ب��ل

فق������ال الر�سيد: يا اأ�سمع������ي ح�سبك، ما 

بعد هذا �سيء، بل ت�س������ري امل�سادر اإىل اأقدم 

م������ن ذلك، فقد روى ع������ن عمر بن اخلطاب 

أنه قال: »علموا اأوالدكم المية العرب، فاإنها  ا

�س������داق، وتعلم م������كارم االأخالق«،  تفت������ح االأ

وه������ذا الن�س يدل على اأن لل�سنفري ق�سيدة 

آدابا وحكم������ا اأمر عمر بن  متداول������ة حتوي ا

أو الن�س  اخلطاب بتعليمها، وهذه الق�سيدة ا

أ�سهر �سع������ر لل�سنفري  املتع������ارف عليه ه������ي ا

ونزداد يقيناً حني يذك������ر عمر بن اخلطاب 

أنها »المية العرب«. ا

أ�������رص ال�سنفري طل������ب منه بنو  وعندم������ا ا

�سالم������ان اأن ين�سدهم، ف������رد عليهم بقوله: 

»اإمنا الن�سي������د على امل�رصة«، بل ذكر �ساحب 

أن�سده������م ق�سيدة  أنه ا كت������اب »العدائي������ني« ا

طويلة، وال اأظ������ن اأن بني �سالمان �سيطلبون 

من������ه اأن ين�سده������م اأح�سن �سع������ره اإن مل تكن 

ل������ه ق�سيدة اأو ق�سائد �س������ارت بها الركبان، 

أو التائية، وال  وهذه الق�سيدة ه������ي الالمية ا

أن�سده التائية التي يذكر فيها  اأرجح اأن يكون ا

ثاأره من بني �سالمان، فهذه الق�سيدة ميكن 

اأن تث������ري حفيظتهم علي������ه، بينما هو يحاول 

طالق �رصاحه كما اأن ن�س بني  ا�ستعطافهم الإ

ريا�س الذي ذكر فيه اأن الالمية من ال�سوارد 

التي ال يعرف �ساحبها، يدلنا على جاهليتها 

أراه  أن������ه مل ين�سبها لل�سنف������ري، والذي ا رغ������م ا

أنها ما دامت ق�سيدة جاهلية �سحيحة فاإن  ا

دلة التي تثبت  ن�سبته������ا لل�سنفري –لوجود االأ

ذل������ك- اأف�سل من تركه������ا هائمة ال �ساحب 

لها.

اأما ع������ن قولهم اأن ط������ول الالمية لي�س 

له مثي������ل يف �سعر ال�سعاليك، ف������اإن الدليل 

نف�س������ه يت�سمن الرد عليه، ففيه اعرتاف باأن 
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ال�سنفري �ساح������ب اأطول ق�سيدة يف »ديوان 

أنه اأطولهم نف�ساً يف  ال�سعاليك« ومعنى ذلك ا

ال�سعر واأقدرهم على اإنتاج املطوالت، فكيف 

ن�ستبع������د اأن ينتج ق�سيدة تبلغ ثمانية و�ستني 

بيتاً م������ع اعرتافن������ا باأنه اأطوله������م ق�سيدا؟ 

رغ������م اأن هناك ق�سائد اأط������ول من الالمية 

كاملعلقات مث������اًل، كما اأن لبع�������س �سعاليك 

اجلاهلي������ة ق�سائد طويل������ة كعينية مالك بن 

جمعيات  حرمي الهمداين يف اأربعني بيتاً )االأ

62-67(، وعينية قي�س بن احلدادية يف �ستة 

واأربعني بيتاً، ومن ثم فال ت�ستع�سي ق�سيدة 

من ثمانية و�ستني بيت������اً على �سعلوك �ساعر 

اأقدر منهما.

ألفاظ الالمية  اأما قلة اال�سط������راب يف ا

أبياتها مما يخالف �سعر ال�سعاليك  وترتيب ا

فاإن الواقع غري ذلك، وحني نرجع اإىل املقارنة 

ب������ني روايات �سارحيه������ا وناقليها جند بينهم 

اختالفاً كبرياً، اإن مل يكن يزيد يف االختالف 

خر  ع������ن م�ستوى االخت������الف يف ال�سع������ر االآ

لل�سعاليك فلن يقل عن������ه )�سعر ال�سعاليك 

170(، وق������د قابل حمقق �������رصح الزخم�رصي 

عل������ى الالمية ن�س الالمي������ة على ن�سو�سها 

يف م�س������ادر اأخرى كالق�سائد املفردات البن 

�سب������اه والنظائر  أم������ايل القايل واالأ طيفور وا

للخالدي������ن وخمتارات اب������ن ال�سجري و�رصح 

الالمي������ة للعك������ربي، فاأكد ه������ذا االختالف، 

خرى  ناهيك عن ن�س الالمية يف �رصوحها االأ

املخطوطة، وخمطوطات ديوان ال�سنفري.

�سخا�س  أ�سماء املوا�سيع واالأ اأما عن قلة ا

فيما خالفت به املاألوف من �سعر ال�سعاليك 

فنقول عنها: اإن يف هذا القول بعداً عن النقد 

�سخا�س  ماكن واالأ أ�سماء االأ املو�سوعي، فلي�ست ا

ملح������اً الب������د اأن ي�س������اف اإىل كل طعام، واأن 

حت�سى به كل ق�سيدة، واإمنا ينبغي اأن ن�ساأل: 

ماكن  ه������ل كانت الالمي������ة تقت�سي ذك������ر االأ

�سخا�س فخلت منها؟..بل هل كانت تقبل  واالأ

�سخا�������س؟ والواقع  ماكن واالأ ا�ستعرا�������س االأ

يجيب ب������ال، ف�سي������اق الالمي������ة ومو�سوعها 

ينح�������رص يف ت�سوير نف�سي������ة اإن�سان �ساخط 

هجر حياة املجتمع������ات ليحيا حياة ير�سمها 

�سماء  ه������و نف�سه كما يريد، اإذ اإنه ال حاجة الأ

�سخا�س ل������دى �سخ�س �سخط  ماك������ن واالأ االأ

على النا�������س فهجرهم متعمداً اأن يعي�س بني 

الوحو�س كما فعل ال�سنفري، فهو اإن كان يف 

أ�سماء النا�س  أ�سماء الوحو�س الا حاجة ف������اإىل ا

الذي������ن هجره������م اإىل غري رجع������ة، وقد ذكر 

أ�سماء الوحو�������س وحيوانات ال�سحراء  فعاًل ا

ن�سان فيها. ما ميكن اأن يراه االإ



العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 324

-1-
�لق�ص������د من �لوقوف على هذه �ل�صورة و�لنظر فيها, �أن جنعل منها مثاًل 

, من ��صتخال�ض بع�ض �لوقائع  ا جنده يف بع�ض كتب �لتاريخ و�لكالم و�ل�صيرَ لمِ

أو �الجتماعية �لتي تنفعنا  أو �للغوية � أو �لتاريخية � أو بع�������ض �حلقائق �لعلمية � �

يف تاأييد ما نر�ه �أو يف نْق�صه, دون �أن ننظر يف �جلانب �لفني منها, من حيث 

يكون �صاحبه������ا نف�صه, �أحياناً كثية, يف غفلة عنه, مكتفياً مبا يريد �لو�صول 

أو قيمة جمالية, ت�صاف �إليه  �إليه, ال ت�صغله عنه �لرغبة يف ك�صب �صفٍة فنية �

يف �لتقومي.

اأديب وناقد واأ�صتاذ جامعي �صوري. ❁❁

ò

�صورة من الواقع التاريخي

يف »كتاب احليدة« لعبد العزيز الكناين)❁(

�شرت د. عبد الكرمي الأ

❁

دب دب يف غري كتب الأ الأ
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 بقيمته 
ٍ
 فم������ا التف������َت عن������ه, عن وع������ي

الفنية, اأو عن غري وعي بها, هو الذي نقف 

عنده, ونظهره, وندعو اإىل النظر فيه ومتلِّي 

جوانبه الفنية وقَيمها اجلمالية, ال�ستخال�ص 

ثِّل, �سمن ح������دود الزمان واملكان, من  ما متمُ

ها اإىل  دبية العامة, و�سمِّ
ح������كام االأ القَيم واالأ

أدبنا العربي, ال نف�سلها  م������ا نكتبه يف تاريخ ا

عنه, وال نمُغفل مكانَها منه. 

اإن كتاب������اً مث������ل »كتاب احلي������دة« الذي 

ر في������ه كاتبه )عب������د العزي������ز الكناين(,  �سوَّ

وقائ������ع املناظرة الت������ي انعق������دت بينه وبني 

, من ح������ول م�ساألة »خلْق 
)1(
)ِب�������ْر املَِري�سي(

اأيدها  ال������ذي  القراآن«, بح�س������ور )املاأمون( 

ودعمه������ا, و�سورةَ ما حفَّ به������ا من مظاهر 

ن ناأوا عنها اأو  اخلوف يف نفو�������ص النا�ص ممَّ

أْخِذهم بال�سّدة, و�سوء  أبَدوا خمالفتهم لها, وا ا

أيناه������م يتدافعون يف اأنحاء  املعامل������ة حتى را

امل�سج������د, ليهربوا باأنف�سه������م ممن اأعلن عن 

�سحابها ومعاونيهم,  أو ت�سّدى الأ خمالفته لها, ا

من رجال الق�ر وَمن ياأمتر باأمرهم.

أي�س������اً بع�ص اآداب  وتتجل������ى يف ال�سورة ا

املناظرة, وما يل������زم من احلفاظ عليها, وما 

ي������ردد يف نف�ص �ساحبها من خماوف امل�سهد 

ور�سوم������ه, ما ظهر منها وم������ا �سرتْه دواعي 

احلر�ص على ك�سب املوقف منها باال�ستعالء 

والتم�سك باالنت�سار عل������ى اخل�سم, والفوز 

ب�سهادة من �سهدها بالغلَبة.

هذا كله مما ن�ستعيد �سورته، يف الكتاب، 

على ل�سان )الكناين(. ونختار منها بع�س ما 

تتجل������ى فيه حرارة اإح�سا�س������ه ونفوذ قدراته 

جواء التاريخية، واختيار  الفنية، يف ر�سم االأ

ال�سي������اق ال������ذي ينا�سبها، و�سياغ������ة التعبري 

عنه������ا، منذ غادر مكة اإىل بغ������داد »م�سترتاً، 

كما يقول، كامتاً اأمره، خ�سية اأن ي�سيع خربه، 

فيُقتل، قب������ل اأن يُ�سمع كالمه ويُعلم مكانه«، 

كما نرى فيما ن�سوقه من ن�س الكتاب.

وال������ذي نري������د اأن ننته������ي اإليه ه������و اأن 

)الكن������اين( خلّ������ف لنا، يف »كت������اب احليدة«، 

�سورًة تاريخية مثرية جلانٍب من واقع احلياة 

الفكري������ة يف ع�رص )املاأم������ون(، ال نقع على 

دب، وق������د ال جندها يف  مثله������ا يف كت������ب االأ

أي�ساً. �سورة الواقع الذي تُفر�س  كتب التاريخ ا

فيه القيود على الفكر فْر�ساً ال خال�س منه، 

قوي������ة الوقع على النف�س، تن������ِزع اإىل ت�سوير 

املوحية،  بتف�سيالته������ا  حاطة  املواق������ف واالإ

دبي  نزوع������اً يُعّد من اأهم عنا�������رص العمل االأ

كة للخيال. املوؤثرة يف النف�س واملحرِّ

فمن هو )عب������د العزيز الكناين( �ساحب 

هذا الكتاب؟

-2-
رج������ٌل عا�س يف مرحلة م������ن اأكرث مراحل 

الثقافة العربية، احتداماً وتفاعاًل بالثقافات 
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خ������رى. عربي من ِكنان������ة، ومن اأهل مكة.  االأ

تلم������ذ )لل�سافع������ي(، و�سحب������ه اإىل اليم������ن، 

وتاأثر به. فلم������ا اأظهر )املاأمون( دعمه لقول 

»املعتزلة« بَخلْق القراآن، بعد توليه اخلالفة 

)�سن������ة 212 ه�������(، غ������ادر مك������ة اإىل بغداد، 

�سافة،  فوقف يف م�سجده������ا اجلامع، يف الرُّ

�سهاد، معار�سته له،  واأعلن، على روؤو�������س االأ

فاقتيد اإىل ق�������رص )املاأمون(، »�سْحباً �سديداً 

يدي، مَينًة ويَ�������رصة«، كما يقول، وجرت،  باالأ

بني يدي اخلليفة، مناظرته )لب�رص بن غياث 

املَِري�سي(. وهي املناظرة التي يقول: اإنه نقل 

بع�س جوانبها يف الكتاب. 

ه������و اإذن من رجال ال�سّن������ة، ومنا�رصيها. 

فثقافت������ه ثقافة عربية اأ�سيل������ة ت�سمل اللغة 

دب والنق������د واحلديث والتف�سري. وفكره  واالأ

مور وت�سورها  عربي يذهب، يف تف�س������ري االأ

ح�سا�س بها، مذاهب العرب. فلهذا اأِلف  واالإ

( ولزمه. 
َّ
)ال�سافعي

عل������ى اأن ه������ذا ال مينع اأن يك������ون ات�سل 

خرى. ففي »كت������اب احَليْدة«  بالثقاف������ات االأ

نه من اجل������دل والقيا�س،  �سواه������د على متكُّ

وقدرته على تقليب الفكرة تقليباً »كالمياً«، 

مما َحَفل به ع�رصه م������ن �رصوب االحتكاك 

خرى،  املبا�رص وغ������ري املبا�رص بالثقاف������ات االأ

هميتها يف  وبالثقاف������ة اليونانية بخا�س������ة، الأ

فكار واملذاهب التي ميوج  �رصاع العقائد واالأ

ول. بها الع�رص العبا�سي االأ

ولعل م�ساألة »َخلْق القراآن«، التي امتُحن 

به������ا النا�س، فيه، دليل ق������وي على ما اأ�ساب 

�سالم������ي من طغيان الفكر  الفكَر العربي االإ

الفل�سفي اليوناين. فلهذا اعت�سم خ�سومها، 

من »اأهل ال�سن������ة«، بن�سو�س القراآن العربي 

�سيل، حتى كادت  أ�ساليب البيان العربي االأ وا

اخل�سومة بينهم وبني املنادين بها تاأخذ وجهاً 

من وجوه ال������ردِّ على ال�سعوبي������ة، يف طعنها 

على كتاب اهلل، وعْجزها عن فهم لغته، على 

أ�ساليب العرب يف بيانها وتعبريها  مقت�س������ى ا

�سياء. ورمبا ا�ستهدف الداعون  عن املعاين واالأ

منهم بهذه امل�ساألة، حتوي������َل جماري الثقافة 

العربية عن م�سادرها ورجالها، من الفقهاء 

دب الذين كانوا  ثني ورجال اللغة واالأ واملحدِّ

ي�سه������رون على تكوين ال������راأي العام ويوؤثِّرون 

فيه. ورمبا فطن )عبد العزيز(، يف مناظرته 

)لِب�������رص(، ملا نق������ول، فا�ستث������ار يف )املاأمون( 

َغريته على اأ�سوله ون�سب������ه يف قومه، وذّكره 

بهم، وحَف������زه على االنت�سار لهم ولطرائقهم 

يف الفهم والتف�سري. 

أراد )املاأم������ون(، م������ن وجه اآخر،  ورمب������ا ا

اأن ي�سغ������ل النا�س عن الكالم يف ماأ�ساة اأخيه 

م������ني– املخل������وع( الذي ُقت������ل يف بغداد  )االأ

)298ه�(، وحّمل النا�ُس )املاأموَن( تِبعة قتْله. 
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ولكْن ما هي هذه امل�ساألة؟ 

مرتبط������ة  اإنه������ا  يقول������ون:  »املعتزل������ة« 

بالتوحيد، فقد ذهبوا اإىل نفي ال�سفات عن 

 بذاته 
ّ
اهلل، فقال������وا: اإن اهلل عامل ق������ادر حي

ن هذه  ال بعلٍم وقدرٍة وحي������اة قدمية فيه، الأ

ال�سف������ات لو �ساركتْ������ه  يف الِقدم �ساركتْه يف 

لوهية. وم������ن هنا يلزم اأن يكون كالم اهلل  االأ

)الق������راآن( هو غرَي اهلل، وكل ما هو غري اهلل 

ن القول بِقَدم الق������راآن على قْدر  خمل������وق، الأ

ك به! وهذا الذي  ِقَدم اهلل ي�ستدعي ال�������رصِّ

دعا اأ�سحابه������ا، فيما قال������وه، اإىل مناه�سة 

َمن اأنكرها وخال������ف عنها، وو�ْسمهم بالكفر 

ميان بوحدانية اهلل! وباخلروج عن حدِّ االإ

ر »املعتزلُة«، اأ�سحاُب هذا املذهب،  ويذكِّ

ث������ني« الذي������ن يُنك������رون مذهبهم، يف  »املحدِّ

»خلْق القراآن«، ب������اأن »الن�سارى« يقولون: اإن 

)عي�س������ى( كلمة اهلل، ولي�������س مبخلوق، على 

ثون« يف القراآن. فكاأنه،  نحو ما يقول »املحدِّ

يف راأي »املعتزل������ة«، يوؤي������دون، م������ن حيث ال 

ألوهيَة )امل�سي������ح(! ويوؤيد »املعتزلة«  يدرون، ا

أيهم بكالم كثري ال نرى هنا ما يدعونا  اإىل  را

اإيراده.

والذي نريد اأن نقف عنده، من الكتاب، 

هو ما اكتنف اإعالَن هذه الدعوة من اإرهاب 

أيام  وعنٍف �سديدين، �ساركْت فيهما الدولة، ا

)املاأم������ون(، وجند �سداهما يف ال�سورة التي 

ر يف  جن������ح )الِكن������اين( يف ر�سمها، من������ذ فكَّ

الت�س������دي ملناظرة الداعني به������ا، ورحل من 

مكة اإىل بغ������داد، لَي�سهر قوله ومذهبه »على 

�سهاد«، كما قال. روؤو�س اخلالئق واالأ

�سافة، وقف،  ففي امل�سج������د اجلامع بالرُّ

بع������د اأن �سلّى اجلمعة، فاأعل������ن، على ل�سان 

ابن������ه، اأن الق������راآن »كالم اهلل غري خملوق«. 

فاأخذ امل�سلون يهربون م������ن امل�سجد، خوفاً 

أنف�سه������م. ومل يلبث رج������ال الدولة اأن  عل������ى ا

احتمل������وه فوقف������وه ب������ني ي������دي )عم������رو بن 

أو الو�سوا�س  ، وقد ُظنَّ به اجلنون ا
)2(

َم�ْسَعدة(

أو الَعتَه. فاأمر باأن يُ�سحب اإىل منزله، واأبدى  ا

له عجبَه من اأن يعِلن »خمالفة اأمري املوؤمنني، 

�سهاد«، وقال له، قبل اأن تُعَقد  على روؤو�س االأ

جل�سة املناظرة: 

- »لي�������س وراءك، بعد احُلجة عليك، اإال 

ال�سيف«! 

ل������ه خمالفت������ه »ُجرم������اً«. و�ساأله  و�سّمى 

الرجوع عنه. ومنَّاه، اإن رجع عنه، عفَو اأمري 

املوؤمنني!

ثم دخل على )املاأمون(، يف داره، بعد اأن 

رْت« واأيدي رجاله ما تنفّك تدفعه  »�سالوا ال�سِّ

يف ظهره وعنقه، وقد كرُث ال�سجيج من حوله 

»حت������ى كاد عقله اأن يتغ������ري من �سدة اجلزع، 

وعظيِم ما راأى يف �سحن الدار، من ال�سالح 

والرج������ال«. فوق������ف اأمام������ه وه������و »يرتعد« 
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أ�سفق عليه )املاأمون(،  و»ينتف�س«، حتى لقد ا

وت�ساغل عنه زمناً!

هذه �سورة الواقع التاريخي الذي يجلوه 

)الكناين( ج������الًء مل تُ�سعف منه املبالغة التي 

نظن������ه ق�سده������ا يف الو�س������ف، اأحياناً، وال 

أثره فيَمن  اال�سرت�س������ال والتزيُّد فيه، لتعميق ا

ي�ستجليه. 

وم������ا نريده، يف النهاي������ة، هو اأن نحفظ، 

ملثل هذه الن�سو�س، بخ�سائ�سها الفنية، يف 

الو�س������ف وال�رصد واحلوار، مكانها من تاريخ 

أدبن������ا، مبا نع������ود اإىل الكالم في������ه، بعد اأن   ا

ن�ستعر�س ما اخرتنا من اأجزاء ال�سورة:

-3- 
»قال )عبد العزيز بن يحيى الكناين(: 

أنا مبكة ما ق������د اأظهره  - ات�س������ل ب������ي وا

)ب�������رص بن غياث املَري�سي( ببغداد، من القول 

»بَخلْ������ق القراآن«، ودعائه النا�س اإىل موافقته 

عل������ى قوله ومذهب������ه، وت�سبيه������ه على اأمري 

املوؤمن������ني )املاأمون( وعام������ة النا�س، وما قد 

ْخذ يف دخول  َدفع اإليه النا�س من املحنة، واالأ

هذا الكفر وال�سالل، ورهبة النا�س وفزعهم 

من مناظرته، واإحجامهم عن الرد عليه مبا 

يك�������رصون به قول������ه، ويَدح�سون ب������ه ُحجته، 

ويُبطل������ون به مذهبه، وا�ستت������ار امل�سلمني يف 

بيوتهم، وانقطاعهم عن اجلمعة واجلماعات، 

أنف�سهم  وهربهم من بلد اإىل بلد، خوفاً على ا

عاع من  ال والرَّ أديانهم، وكرثة موافقة اجلهَّ وا

النا�س )ِب�رْصاً( على كفره و�ساللته، والدخول 

يف بدعت������ه، واالنتح������ال ملذهب������ه، رغبًة يف 

الدنيا، اأو رهبًة من العقاب.

أ�سهرين  أقلقن������ي، وا - فاأزعجن������ي ذلك، وا

أدام فكري، واأط������ال غمي وهمي.  ليل������ي، وا

فخرجت من بلدي متوجهاً اإىل ربي عزَّ وجلَّ 

أ�ساأله �سالمتي وتبليغي، حتى قدمت بغداد،  ا

مر واحتداده اأ�سعاَف  ف�ساهدت من ِغلَظ االأ

أ�سكن اإىل م�ساورة  ..... ومل ا م������ا كان ي�سل اإيلَّ

أ�سرت  أم������ري. وجعلت ا اأحد من خلْق اهلل يف ا

اأمري، واأخف������ي خربي عن النا�������س جميعاً، 

خوف������اً م������ن اأن يَ�سيع خ������ربي، ويُعلَم مكاين، 

فاأُقتل قبل اأن يُ�سمع كالمي. 

أي������ي عل������ى اإظه������ار نف�سي،  فاأجمع������ت را

واإ�سهار قويل ومذهبي على روؤو�س اخلالئق 

�سه������اد..... واأن يكون ذل������ك يف امل�سجد  واالأ

أنهم لن  أيقن������ُت ا اجلامع يف ي������وم اجلمعة. وا

 بقتٍل، 
َّ
 حادثة، ولن يَعجلوا علي

َّ
يُحدثوا علي

وال بغ������ريه من العقوبات، بع������د اإ�سهار نف�سي 

والنداء مبخالفتهم على روؤو�س اخلالئق، اإال 

بعد مناظرتي، واال�ستماع مني!

- وكان النا�������س، يف ذلك الزمان، يف اأمر 

ثون واملذكِّرون  عظيم، قد ُمنع »الفقهاء واملحدِّ

 )3(
������اوؤون«، من القع������ود يف اجلامَعنْي والدعَّ
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ببغ������داد، ويف غريهما من �سائر املوا�سع، اإال 

، ومن 
)4(

هم( )ب�رصاً املَري�سي(، و)حممد بَن اجلَّ

كان موافقاً لهما على مذهبهما، فاإنهم كانوا 

يقعدون، ويجتمع النا�������س اإليهم، فيعلِّمونهم 

الكفر وال�سالل.

وكان َمن اأظهر خمالفتهم، وذمَّ مذهبهم، 

أو اتُّهم بذلك، اأُح�رص، فاإن وافقهم، ودخل يف  ا

كفره������م، واأجابهم اإىل ما يدعونه اإليه تُرك، 

واإال قتلوه �رّصاً، وحملوه من بلد اإىل بلد. فكم 

م������ن قتيل مل يُعلم به! وك������م من م�رصوب قد 

ظهر اأمره! وكم مم������ن اأجابهم وتابعهم على 

أنف�سهم، ملّا  قولهم، من العلم������اء، خوفاً على ا

ُعر�سوا على ال�سيف والقت������ل اأجابوا َكْرهاً، 

وفارقوا احلق ِعياناً وهم يعلمونه، مِلا حِذروه 

من باأ�سهم، والوقوع يف اأ�رصاكهم!

- فلما كان يوم اجلمعة الذي عزمُت فيه 

عل������ى اإظهار اأمري، واإ�سهار قويل واعتقادي، 

�سافة،  �سلَّيُت اجلمعة يف امل�سجد اجلامع بالرُّ

، حيال الِقبلة واملنرب، 
)5(

من اجلانب ال�رصقي

يف اأول �س������ف من �سفوف العاّمة. فلما �سلَّم 

مام م������ن �سالة اجلمعة، وثَبُْت قائماً على  االإ

، ل������ريايَن النا�س، وي�سمعوا كالمي، وال 
َّ
رجلي

تخفى عليهم مقالتي. وناديت باأعلى �سوتي، 

خماطب������اً ابني، وكن������ت اأقمتُ������ه بحيايل عند 

خرى، فقلت له:  �سطوانة االأ االأ

- يا بني! ما تقول يف القراآن؟ 

فقال: كالم اهلل غري خملوق!

- فلما �سم������ع النا�س كالم������ي وم�ساألتي 

البن������ي، وجواب������ه يل، هربوا عل������ى وجوههم 

خارجني من امل�سجد، اإال الي�سري من النا�س، 

أنهم �سمعوا ما مل  أنف�سهم، وذلك ا خوف������اً على ا

يكونوا ي�سمعون، وظهر لهم ما كانوا يُخفون 

ويكتمون. فل������م يَ�ستتمَّ ابن������ي اجلواب حتى 

أتاين اأ�سحاب ال�سلطان، فاحتملوين وابني،  ا

واأوقفوين بني يدي )َعمرو بن م�سعدة(، وكان 

قد جاء لي�سلي اجلمعة. 

فلم������ا نظ������ر يف وجهي، وكان ق������د �سمع 

كالمي وم�ساألتي البني، واإجابة ابني عنها، مل 

يحتج اأن ي�ساألني عن كالمي، فقال يل: 

- اأجمنون اأنت؟ 

- قلت: ال! 

- قال: اأفمو�سَو�س اأنت؟ 

- قلت: ال! 

- قال: اأفمعتوه؟ 

- قل������ت: ال، اإين ل�سحي������ح العق������ل جيد 

الفهم، ثابت املعرفة، واحلمد هلل كثرياً!

- قال: اأفمظلوم اأنت؟ 

- قلت: ال!

�سحابه ورجاله:  - فقال الأ

- ُمُروا بهما �سْحباً اإىل منزيل!

- فُحملن������ا عل������ى اأيدي الرج������ال، حتى 

اأُخرجن������ا م������ن امل�سجد. ثم جعل������وا يتعاَدون 
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أيديهم، مَينة  أيدينا يف ا بنا �سْحباً �سدي������داً، وا

امنا، حتى  ويَ�رصة، و�سائر اأ�سحابه خلفنا وُقدَّ

�رصن������ا اإىل منزل )عمرو ب������ن م�سعدة(، على 

تل������ك احلال العنيفة الغليظ������ة. فوقفنا على 

بابه حتى دخل. واأمر بنا فاأُدخلنا عليه، وهو 

جال�س يف �سحن داره على كر�سيٍّ من حديد، 

 عليه. 
)6(

و�َسواُده

، فقال 
َّ
فلما �رصنا بني يدي������ه، اأقبل علي

يل: 

أين اأنت؟  - من ا

- قلت: من اأهل مكة. 

- فق������ال: م������ا حمل������ك على م������ا فعلت 

بنف�سك؟ 

- قل������ت:  طلب الُقربة اإىل اهلل عز وجل، 

لْفة لديه!  ورجاء الزُّ

- ق������ال: فهاّل فعلَت ذلك �������رّصاً من غري 

أم������ري املوؤمنني؟  ن������داء، وال اإظه������اٍر ملخالفة ا

ولكن������ك اأردت ال�سه������رة والري������اء والت�سوق، 

لتاأخذ اأموال النا�س! 

- فقل������ت: ما اأردُت من ه������ذا �سيئاً، وال 

اأردُت اإال الو�سول اإىل اأمري املوؤمنني، واملناظرةَ 

بني يديه، ال غري ذلك! 

أَو تفعل ذلك؟  - فقال: ا

- قل������ت: نعم! ولذلك ق�س������دت، وبلغت 

بنف�س������ي ما ت������رى، بعد خروج������ي من بلدي، 

أنا  وتغري������ري بنف�سي، مع �سلوك������ي الرباري، ا

وولدي، رجاء تاأدية حقِّ اهلل فيما ا�ستودعني 

 وعلى العلماء 
َّ
من الفهم والعلم، وما اأخذ علي

من البيان. 

- فقال: اإن كن������َت اإمنا جعلَت هذا �سبباً 

لغريه، اإذا و�سلَت اإىل اأمري املوؤمنني، فقد حلَّ 

دمك! 

ن تكلمت يف �سيء غري هذا،  - فقلت له: اإِ

اأو جعلت هذا َذريعًة اإىل غريه، فدمي حالل 

مري املوؤمنني، وهو يف ِحلٍّ منه! الأ

- فوثب َعمرو قائماً على رجليه، وقال: 

- اأخرج������وه من بني ي������ديَّ اإىل دار اأمري 

املوؤمنني. 

 ،
)7(

فاأُخرجت. وركب، من اجلانب الغربي

أنا وولدي بني يديه، يُْعدى بنا على وجوهنا،  وا

أيدينا يف اأيدي الرجال، حتى �سار اإىل دار  وا

اأمري املوؤمنني م������ن اجلانب ال�رصقي، فدخل، 

. فاأطال 
َّ
هليز قائم عل������ى رجلي أن������ا يف الدِّ وا

عند اأمري املوؤمنني. ثم خرج فقعد يف ُحجرٍة 

له، فاأمر بي، فاأُدخلت عليه، فقال يل: 

- قد اأخربُت اأمري املوؤمنني بخربك، وما 

فعلَت، وما قلَت، وما �ساألَت من اجلمع بينك 

وبني خمالفيك للمناظرة بني يديه. وقد اأمر 

باإجابتك اإىل ما �ساألَت، وجْمع املناظرين عن 

تي،  ه������ذه املقالة اإىل حملِّه، يف يوم االثنني االآ

وحت�رصُ معه������م، لتتناظروا بني يديه، ويكون 

هو احلاكَم بينكم!....
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- فلم������ا كان يوم االثن������ني �سلّيت الغداةَ 

يف م�سجدي ال������ذي كان على ب������اب منزيل. 

ذا بخليفة )عمرو  فلما فرغُت من ال�سالة، اإِ

ب������ن م�سعدة( قد جاء، ومع������ه جمع كثري من 

ماً على  جالة. فحملن������ي مكرَّ الفر�س������ان والرَّ

������ة ح�سن������ة، حتى �سار ب������ي اإىل باب اأمري  دابَّ

املوؤمن������ني، فاأوقفن������ي حتى ج������اء )عمرو بن 

م�سعدة(، فدخل فجل�س يف حجرته التي كان 

أِذن يل فدخلت. فلما �رصت  يجل�س فيها. ثم ا

بني يديه اأجل�سني، ثم قال يل:

- اأنت مقيم على ما كنَت عليه اأم رجعت 

عنه؟  

- فقل������ت: بل مقيم على م������ا كنُت عليه، 

وق������د ازددت بتوفي������ق اهلل اإي������اي ب�سريًة يف 

اأمري! 

أيها الرجل! قد حملَت نف�سك  - فق������ال: ا

على اأمٍر عظيم، وبلغَت الغاية يف مكروهها، 

وتعر�س������ت مِلا ال قوام لك به من خمالفة اأمري 

ة  عيت ماال تثبُ������ُت لك به حجَّ املوؤمن������ني. وادَّ

عل������ى خمالفيك. ولي�������س وراءك بعد احُلجة 

علي������ك اإال ال�سيف! فانظر لنف�س������ك، وبادْر 

أم������رك قبل اأن تقع املناظ������رة، وتظهَر عليك  ا

ة، فال تنفعك الندام������ة، وال يُقَبل لك  احُلجَّ

أ�سفقُت عليك مما  معذرة. وقد رحْمتُ������ك، وا

هو نازٌل بك. 

ول،  هليز االأ أَمر بي، فاأُدخلت اإىل الدِّ - وا

ومع������ي جماعة ُموَكلون ب������ي.... فلما اجتمع 

النا�س، ومل يتخلّف عنهم اأحد، ممن يُعرفون 

أِذن يل بالدخ������ول. فلم  بال������كالم واجل������دل، ا

أنق������ل من ِدهليز، اإىل ِدْهليز حتى �رصُت  اأزل ا

رْت ال������ذي على باب  اإىل جان������ب �ساحب ال�سِّ

. فلما راآين اأمر بي، فاأُدخلت اإىل 
)8(

ال�سح������ن

حجرته، ودخل معي، فق������ال يل:...... وهو 

ي�سارُّين: 

- يا هذا! اإن اأمري املوؤمنني بَ�رَصٌ مثلك من 

آدم(، وكذلك كل من يناظرك بح�رصته  ولد )ا

فهو مثلك بَ�رَص، فال تتهيبْهم، واجمع فهمك 

وعقل������ك ملناظرتهم. واإي������اك واجلزع، واعلم 

أنه اإن ظه������رْت حجتك عليهم  علم������اً يقين������اً ا

أذللتَهم  انك�������رصوا، وانقطع كالمهم عن������ك، وا

وغلبْتَه������م،.... واإن ظه������رْت حجته������م عليك 

روك وجعلوك للَخلْق  أذلُّوَك، وقتل������وك، و�سهَّ ا

ِعرْبة،..... 

- وخرج، وخرجُت معه اإىل باب ال�سحن. 

������رت، واأخذ بيدي وع�ُسدي، وجعل  ف�سال ال�سِّ

أيديهم يف ظهري وعلى  اأقوام يتعاَدون بي، وا

أم������ري املوؤمنني، وهو  أ�سمع ا عنق������ي. فجعلت ا

يقول: 

- خلَوَا عنه! 

ولياء   ال�سجيج من احلّج������اب واالأ
ُ

وك������رث

 عن������ي، وقد كاد عقلي اأن 
َ
مبثل ذلك. فُخلِّي

يتغري من �سدة اجل������زع، وعظيم ما راأيت يف 
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ذلك ال�سح������ن من ال�س������الح والرجال، وقد 

انب�سطت ال�سم�س عليهم، وهم ملء ال�سحن 

�سفوفاً. 

ي������وان، وقفُت،  فلما �������رصت على باب االإِ

ف�سمعته يقول: 

بوه، قربوه!  - قرِّ

يوان وقعْت عيني  فلما دخلت من باب االإ

أتبينْه، مِلا كان على باب  عليه، وقب������ل ذلك مل ا

يوان من احُلّجاب والقواد!  االإ

- فقلت: ال�سالم عليك يا اأمري املوؤمنني، 

ورحمة اهلل وبركاته! 

- فقال: اُدن مني! 

فدنوت منه. ثم قال: 

أي�ساً! ومل ي������زل يكرر ذلك،  - اُدن من������ي ا

أدنو منه خطوة خطوة، حتى �رصُت يف  أن������ا ا وا

املو�سع الذي يجل�س فيه املناظرون، ويُ�سمع 

من������ي. فلما  كالمه������م، واحلاج������ب معي يقدِّ

انتهيت اإىل املو�سع، قال يل املاأمون: 

- اجل�س! 

فجل�سُت....«.

❁    ❁    ❁

دبي������ة، كما نراها،  قيمة ه������ذا الن�س االأ

ثارة،  تكم������ن، اإجم������االً، يف قدرت������ه عل������ى االإ

وق�سده اإليها. )فالِكناين( ق�سد اإىل ت�سوير 

اجلو الذي متت فيه املناظرة خطوًة خطوة، 

ت�سويراً يحرك خيالن������ا وينقلنا اإليه، ويوؤثر 

يف حوا�سنا ب�سياغته الوا�سحة املوحية، ويف 

وجداننا بحرارة نف�سه وقوة اندفاعها. 

وقد ا�ستكم������ل، لهذا، عنا�رص فنية ميكن 

اإجمالها يف:

• حرك������ة ال�رصد وتتبُّ������ع التفا�سيل املثرية 
فيها، يف رحيله من مكة اإىل بغداد. 

• واختي������ار زوايا الروؤية احلّية، وحتريك 
امل�ساهد بخفة.

• وحتليل املواقف النف�سية، يف �سوء هذه 
احلرك������ة، حتلياًل يفي�س عنه احلوار وير�سم 

مالحمه )عن�رص الَق�ّس(. 

• ويف اختيار اللفظة اجلارية الفاعلة. 
فا�سة عن نف�سه يف حلظات  • واعتماد االإ
ال������روع والنجوى، عل������ى ذكاء احل�س وروعة 

البداهة وو�سوح الروؤية الفكرية. 

والكت������اب كله، من هذه الناحية، يعد من 

دب العربي التي  ثار الهامة يف تاري������خ االأ االآ

تناولت ق�سايا الفكر العربي يف تلك املرحلة 

ارة بحيوية الفك������ر، من الع�رص  املمت������ازة املَوَّ

العبا�سي، تناوالً فني������اً تتحقق به، اإىل جانب 

قيمتها الكالمي������ة، املُتعة الفنية التي اأجملنا 

عنا�رصها هنا.

وق������د يج������د الباحث في������ه، بع������د هذا، 

فوائد اأخرى تعين������ه يف فهم احلياة الفكرية 

وال�سيا�سية واالجتماعية والدينية واملذهبية 
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والنف�سي������ة على نح������و قد يفتق������ده يف كتب 

التاريخ: 

أيام املعتزلة.  • حّدة املواقف الفكرية ا
• وتدخل ال�سيا�س������ة يف الدين، على هذا 

النحو الفاجع. 

• ورغبة الدولة يف �سياغة الفكر الديني 
مب������ا يلزم اأن يكون له من خلفيات �سيا�سية مل 

ق در�ُسها ويتحقق مداها اإىل اليوم.  يُتعمَّ

• وت�سوي������ر املحنة، وحت������ّول النا�س، يف 

رهاب. دروبها، حتت �سيف االإ

• واملوقف ال�سج������اع للمت�سدين لها، من 
اأهل ال�سنة )عبد العزيز الكناين، واأحمد بن 

 ميثالن له(. 
)9(

حنبل

د  م وتقعَّ • وجمال�س املناظرات وكيف تقوَّ
آدابه������ا، وتُر�َسم جمال�س النا�س فيها،  قواعد ا

على �سورة املجال�س الر�سمية وحمافلها. 

• واملاأم������ون وتكوين������ه الفك������ري ودهاوؤه 
وقدرته على فهم النفو�س.

الهوام�ش

 من اأحياء بغداد »درب املَري�س«. راأ�ٌس من روؤو�س 
ّ

هو ب�سر بن غياث )ت218هل(. و»املري�سة« التي ُين�سب اإليها: حي  -1

رجاء. املعتزلة القائلني بالإ

دبي كثرياً من ر�سائله وتوقيعاته.  وزير املاأمون )ت217هل(. كاتب تنقل كتب الرتاث الأ  -2

�سافة يف اجلانب ال�سرقي من بغداد، وجامع الكرخ يف اجلانب الغربي منها.
ُّ
جامع الر  -3

ن�سان  ولد اجلهم بن �سفوان )ت128هل( الذي ُتن�سب اإليه الفرقة املعروفة با�سم »اجَلهمية« من املعتزلة، وتقول باأن الإ  -4

ك. 
ْ
، وتنفي ال�سفات عن اهلل وجتعلها يف ذاته، دفعاً لل�ِسر م�سريرَّ

من بغداد.  -5

مويني، من قبل، واخل�سرة �سعار  ال�سواد: لون الراية العبا�سية قبل اأن ي�سبح �سعاراً للدولة، كما كان البيا�س �سعار الأ  -6

الها�سميني، من بعد.  

من بغداد.  -7
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لق������د �سمح الت�سارع واالت�ساع املتزايدان يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالت�ساالت باحلديث عن انتقال الب�رشية حالياً من احل�سارة ال�سناعية اإىل 

ن�سانية الهائل  احل�س������ارة املعلوماتية. اإن يف تاأثر جوانب احلياة الراهن������ة االإ

لكرتونية موؤ�رشات  عالم متعدد الو�سائط والتقنيات االإ بال�سبكات املعلوماتية واالإ

على �سقوط متوق������ع للعديد من االأمناط واملناهج والنظريات والقوانني التي 

حكم������ت عاملنا، بحيث ال ب������د من ت�سافر التخ�س�س������ات العلمية الدقيقة يف 

اأ�صتاذ وباحث يف الفكر العربي. ❁❁

ò

الكتب الرقمية والكتب املطبوعة

د. خري الدين عبد الرحمن 

❁



الكتب الرقمية والكتب املطبوعة

335 العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 

�صياغ������ة نظريات ومناه������ج وقوانني جديدة 

ن�صاني������ة وم�صكالته������ا، �صواء  للن�صاط������ات الإ

يف احل������رب اأو يف ال�صلم. لك������ن ما بات اأكرث 

اإحلاحا هو العمل على تنمية ذهنيات خمتلفة 

ت�صتطي������ع التعامل مع النم������وذج احل�صاري 

اجلديد الذي تطغى عليه على نحو متزايد 

خ�صائ�ص ومعطيات جديدة تفر�صها الثورة 

املعلوماتية، بحيث ت�صتطيع حتويل املعلومات 

اإىل معرفة، فاملعلومات بحد ذاتها ل ت�صاوي 

الكثري ما مل تتحول اإىل معارف. و�صوف يوؤدي 

ت�ص������ارع الرتاك������م املعريف وتعمق������ه غالبا اإىل 

الق�صاء على ظاه������رة تفتت املعرفة والعودة 

من ظاه������رة التخ�ص�صات العلمية واملعرفية 

املثق������ف  اإىل ظاه������رة  ال�صيق������ة  الفرعي������ة 

املو�صوعي. لقد تاأكد اأكرث من اأي وقت م�صى 

اأن املعرفة، ل امل������وارد الطبيعية ول املادية، 

أبرز  قد باتت اأهم م�صدر القوة املجتمعية، وا

حمددات م�صتقبل املجتمعات، بحيث �صارت 

العق������ول ث������روة املجتمع الك������رى، واملعارف 

نتاج وحمورا  �صلعة معلوماتية رئي�صة لقوى الإ

للتناف�ص على حيازة القوة. اإن الكتفاء بنخبة 

من النا�ص متتل������ك املعارف وحت�صن البتكار 

ب������داع مل يعد ين�صجم م������ع طبيعة املرحلة  والإ

التي تلج الب�رشية فيها حاليا، واإمنا ل بد من 

أو�صع �رشائح  تعميم املع������ارف، وتطوير قدرة ا

املجتمع، يف قطاعاته املختلفة، على اكت�صاب 

املرونة الق�سوى و�رصع������ة التفكري والتحليل 

والقدرة على الت�س������اوؤل واملناق�سة واالختيار 

ال�سليم من بني البدائل املتاحة واملتوقعة، مبا 

ي�سقط الركون مل�سلمات مزعومة اأو نظريات 

جامدة وثوابت علمية مل يع������د ثباتها قائما. 

من الطبيعي اأن يفر�س هذا بدوره حتديات 

جديدة عل������ى اال�ستخدام متع������دد املجاالت 

واالجتاه������ات للمعلوم������ات، بحي������ث ت������زداد 

خطورة ما �ساد يف املجتمعات املتقدمة، من 

تقلي�س دور العامل الب�رصي واأهميته حل�ساب 

التكنولوجي������ا.  لي�������س بو�س������ع كات������ب القرن 

احل������ادي والع�رصي������ن وقارئي������ه التعامي عن 

أ�سكالها،  ن�سو�س غري م�سبوقة يف طبيعتها وا

حاالت  مثل ن�������س فائق مت�سابك زاخ������ر باالإ

أ  والهوام�������س واملراجع، يقراأ عمودي������اً ويقرا

آليته م�ساركة   ن ذاته، بل و�سهدت ا اأفقياً يف االآ

القارئ  يف اإنتاج ن�س بات خمتلفاً، مت�ساوقاً 

عالم  مع م������ا طراأ من تطور عل������ى اللغة واالإ

والن�������س دون انتقا�������س م������ن اإيجابية طيف 

وا�سع جداً م������ن تطبيقات التقنيات احلديثة 

يف جم������ال التوا�س������ل واالت�س������ال، ال ي�سعنا 

التغافل عن الك�سل الفكري الذي ن�رصته هذه 

التقنيات على نحو متزايد االت�ساع، جنباً اإىل 

جنب مع تفاقم الغ������ث واله�س من املنتجات 

امل�سنفة ثقافية واإعالمية التي حتول ت�سللها 

اإىل اجتياح حت������ت عناوين الرتفيه واملعارف 
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ال�سعبية واجلرع������ات ال�رصيعة وما اإىل ذلك. 

أ�سد تعقيداً و�سعوبة يف حالتنا  ولعل الو�سع ا

مية  العربية الت������ي ت�سهد تفاقم الفق������ر واالأ

حباط والنكو�������س و�سنوف ردة �سيا�سية  واالإ

وعقيدية وقيمي������ة واأخالقية متزايدة. وهنا 

نتمعن يف تدهور وا�سح يف اأو�ساعنا الثقافية 

العربية، مما مل يعد اأمره وخطره خافياً على 

اأحد. نالح������ظ اأن »...املعلوم������ة قد ت�سافر 

15000 مي������ل يف ثانية واح������دة، ولكن ما ال 

يدركه الكثريون هو اأن امل�سافة احلا�سمة يف 

ألفاً هي تلك  ميال اخلم�سة ع�������رص ا رحل������ة االأ

امل�ساف������ة الق�سرية ج������داً التي تقع بني العني 

ن�سان من ناحية  ذن م������ن ناحية ومخ االإ أو االأ ا

اأخرى. هذه امل�سافة هي التي ت�سنع القدرة 

ن�سان على فهم املعلومة وا�ستيعابها،  عند االإ

ن�سان واإدراكه  اإذ جتتمع فيه������ا ثقافة هذا االإ

وح�سيل������ة خلفيته التعليمي������ة وقراءاته. هل 

أمتن������ا العربية عن  يك������ون تكا�سل مفك������ري ا

الق������راءة ال�سب������ب يف ف�سله������ا يف ا�ستيع������اب 

. وهنا 
)1(

العوملة وفهم اأ�رصاره������ا وم�سريتها؟«

يلح ال�سوؤال: كيف للعقول العربية اأن ت�سمد 

يف بيئ������ة قحط ا�ست�رصي فيه������ا العزوف عن 

الكت������اب واخلفة يف التعام������ل مع القيم التي 

ت�سكل جوهر ذاتنا احل�سارية؟

أو�سع، اإذ يلفت النظر   ننتقل اإىل دائ������رة ا

ما ت�سمنه مقال ن�رصته )لوموند دبلوماتيك- 

أكتوب������ر 2009( حتت عن������وان اإعادة ت�سكيل  ا

فظة، اإذ �س������ّم مزيداً من جدي������د املوؤ�رصات 

رقام املعربة، نختار من بينها ما يلي: واالأ

عالمية  1- ازداد عر�س املحتوي������ات االإ

�سنوياً بن�سبة 30%، وت�ساعف عدد حمطات 

عوام  وروبية ثالث م������رات يف االأ التلف������زة االأ

خرية،بينما ت�ساعف عدد املجالت  الع�رصة االأ

أرب������ع مرات فق������ط خالل خم�������س وع�رصين  ا

�سنة.

فراد على  2- �سم������رت ن�سبة اإنف������اق االأ

�������رصاء ال�سحف واملج������الت ل�سالح ت�سخم 

نرتنت،  نفاق على الهوات������ف املحمولة واالإ االإ

بحي������ث �سار عل������ى ال�سح������ف واملجالت اأن 

أ�سعار بيتها اأو حتى اأن يتم توزيعها  تخف�س ا

جماناً.

عالنات متث������ل 8ر43 %  3- �س������ارت االإ

من مداخي������ل ال�سحف واملجالت الفرن�سية، 

يف مقاب������ل 6ر32 % م������ن مداخيله������ا يوّفره 

البي������ع، و6ر23  % م������ن مداخيله������ا ياأتي من 

اال�سرتاكات.

4- تبني اأن اأج������رة �سفحة واحدة كاملة 

من �سحيف������ة ال�سدى االقت�سادية الفرن�سية 

بالتعرف������ة العادية تفوق كام������ل اإيرادات بيع 

أولويات  ال�سحيفة، مما يفر�������س بال�رصورة ا

خمتلف������ة عّما كان �سائداً من اهتمام بالكاتب 

والقارئ لي�سبح املعلن هو �سيد املوقف.   
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5- تراج������ع ع������دد مرا�سل������ي ال�سح������ف 

مريكية يف اخل������ارج بن�سبة %30  اليومي������ة االأ

أرب������ع �سنوات فقط، بني العام  2002  خالل ا

والعام 2006.

عالني������ة  ي������رادات االإ 6- انخف�س������ت االإ

مريكي������ة يف العام 2009 بن�سبة  لل�سحف االأ

30% قيا�س������اً مبا كانت عليه يف العام ال�سابق 

 .2008

7- �س������اد ال�سحف واملجالت التوجه اإىل 

تقلي�س الدرا�سات واملقاالت اجلادة ل�سالح 

مقاالت �سغرية خفيف������ة و�سفحات املجتمع 

وح������وارات عاب������رة م������ع امل������ارة يف ال�سوارع 

)2(
واإعالنات بّراقة عن تفاهات.

ه������ذه عناوي������ن جانب م������ن جوانب عدة 

للتح������والت الوا�سعة التي تتعر�س لها احلياة 

الثقافية واملعرفية. من جوانب اأخرى رئي�سة 

ات�س������اع تزاوج ما دف������ع اإىل اإط������الق ت�سمية 

ع�������رص الرتان�ستور عل������ى زماننا مع ما اعترب 

م������ربراً لت�سميت������ه بع�رص ال�س������ورة . ذلك اأن 

م������ن مفاعيل ع�رص الرتان�ست������ور الذي متثله 

مبتك������رات عدي������دة كال�رصائ������ح الكمبيوترية 

قرا�س املدجمة املتناهية يف ال�سغر ذات  واالأ

القدرة اال�ستيعابية الهائلة وكامريا الت�سوير 

التلفزيونية والعادي������ة التي باتت مدجمة مع 

جهاز عر�سها الفيدي������وي يف الهاتف النقال 

جنب������اً اإىل جنب مع قدرات اأخرى كثرية لهذا 

ذاعي  الهات������ف النقال مث������ل اال�ستقب������ال االإ

نرتنت واإر�س������ال الر�سائل  والتوا�سل م������ع االإ

املكتوب������ة وامل�سورة وتلقيها واإجناز العمليات 

احل�سابية وغري ذلك، مثلم������ا بات البلوتوث 

قادراً عل������ى االلتقاط والب������ث واال�ستقبال. 

لق������د كان تطبيق هذا التوجه نحو مزيد من 

ت�سغري احلج������م وم�ساعفة الق������درات على 

عامل الكتب واملكتبات اأمراً موؤكداً توقع بع�س 

العلماء واخلرباء منذ نحو ربع قرن اأن يكون 

العام 2025 موعداً ل������ه، تدرج هذا التحول 

على مراح������ل، كان اأحدها كت������اب الكا�سيت 

الذي حتول من الكلمة املطبوعة اإىل الكلمة 

املنطوقة، �س������واء ب�سوت املوؤلف نف�سه مثلما 

فعلت �سيمون دو بوف������وار وفران�سوا �ساغان 

ولو�سيان بودار وتوفيق احلكيم ونزار قباين، 

أو ب�سوت ممثلني اأو مطربني م�سهورين مثل  ا

اآالن ديل������ون وكاثرين دينيف و�سوفيا لورين، 

أو كليهما  وبالت������ايل من القراءة اإىل اال�ستماع ا

معاً. تال�ست جتربة الكتاب الكا�سيت �رصيعاً 

وا�ستع������اد الكتاب الورقي اإغ������راءه، فتحايل 

املج������ددون باإط������الق موجة كت������اب الفيديو 

كا�سيت مراهنني على �سطوة غواية ال�سورة، 

ف������كاد ه������ذا الكت������اب يقرتب م������ن ال�رصيط 

أو امل�رصحي������ة امل�سورة، ودخلت  ال�سينمائ������ي ا

ث������ارة يف ا�ستخ������دام ال�س������ورة وتقني������ات  االإ

التحكم املتالعب بها يف حماولة تعزيز موقع 
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هذا النوع التجديدي من الكتاب يف ال�سوق. 

ا�ستط������اع نا�رصو رواية )قنبل������ة يف نيويورك( 

مل������اري هيجن������ز كالرك مثال اإن������زال ع�رصة 

مالي������ني ن�سخة منها يف مطل������ع العام 1996 

�س������واق كتاب������اً فيديوياً عل������ى كا�سيت.  اإىل االأ

أ�سطوانات  بعد ذلك جاءت موجة كتب على ا

أ�سطوان������ة منها ع�رصات  ليزري������ة، �سمت كل ا

اآالف ال�سفحات وع������دداً كبرياً من املراجع، 

مم������ا �سكل خطوة وا�سعة نحو برجمة الكتاب 

)3(
املقروء كمبيوترياً.

لكرتوين  جاء التط������ور التكنولوج������ي واالإ

كذلك باملرتج������م الفوري ال������ذي ي�سكل نقلة 

همي������ة واخلطورة. وعلى الرغم من  بالغة االأ

وىل لربامج الرتجمة الفورية  اأن النم������اذج االأ

لكرتونية قد جاءت متعرثة وحبلى مبزالق  االإ

واأخط������اء ال تخفى على املثقف واملتعلم، فاإن 

ه������ذه املغامرة قد �سم������دت وحاولت تطوير 

مناذج اأقل اأخط������اء، واإن كان اال�ستغناء عن 

العقل الب�رصي نهائياً يف هذا ال�سدد ل�سالح 

لكرتوين اأمراً م�ستبعداً متاماً. فال  العق������ل االإ

ميك������ن اإغفال واقع اأن لكث������ري من كلمات اأي 

لغة عدة معان، بل اإن لبع�سها خم�سون معنى 

خمتلف������اً وا�ستعماالً متباين������اً، واأكرث.. وهكذا 

وىل  فمهما بل������غ اإتق������ان تنقيح النم������اذج االأ

أثارت  للمرتجم الفوري التي ت�سمنت اأخطاء ا

�سى، يظل دور العقل الب�رصي  أو االأ ال�سخرية ا

مطلوب������اً لتمييز ما ه������و اأكرث دقة يف ترجمة 

الن�س واأقدر تعبرياً عن روحه. 

لقد هبت موجة الكتاب الرقمي واملكتبة 

الرقمية باأ�رصع مما ذهب������ت اإليه التوقعات، 

وبت�سمي������م عل������ى اأن ت�سكل حت������والً جذرياً 

�سام������اًل، ال جم������رد طف������رة عاب������رة. وهكذا 

فاإن التح������ول اإىل الكت������اب الرقمي واملكتبة 

الرقمية قد اأخذ ينت�رص بت�سارع كبري، وباتت 

االبت������كارات املتالحقة لكتاب اإلكرتوين بديل 

ع������ن الكتاب املطب������وع التقلي������دي ت�ستقطب 

زبائن ك������رث. �سحي������ح اأن التزاحم على هذه 

وىل  االأ املرحل������ة  يف  حمك������وم  االبت������كارات 

طالقه������ا بتناف�س - لك������ي ال نقول ب�رصاع  الإ

– ب������ني النزوع الفطري للتع������رف اإىل ما هو 
جديد والنزوع ال�سلوكي اإىل التباهي باقتناء 

اجلديد من ناحية، والتهيب التقليدي خلو�س 

مغام������رة اال�ستبدال واقتحام ما مل ينتقل بعد 

من عامل املجهول اإىل عامل املعلوم، ومن رهبة 

أل������وف. واإذا كان  الغام�������س اإىل �سال�س������ة املا

فينا من يذك������ر املقاومة التي �سهدتها موجة 

اإطالق كتاب اجليب، ذي حجم اأ�سغر وورق 

اأقل جودة وغالف اأكرث ب�ساطة واأعداد ن�سخ 

أك������رب، وبالت������ايل �سعر اأرخ�������س وحمل ونقل  ا

أ�سه������ل، يف مواجهة الكت������ب التقليدية التي  ا

اعتادها النا�س ويت�سبث بها �سطر من خا�سة 

القّراء امتيازاً، فاإن ا�ستقبال املوجة اجلديدة 
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قد رافقت������ه �سدمة مماثلة ملن ال ي�ست�سيغون 

طالقاً مع الكلمة املطبوعة على ورق وتنكراً 

للكتاب التقليدي. 

توقع مراقبون منذ البداية اأن تقاوم الكلمة 

أبرز  املطبوعة اعتماداً على عدة عوامل. من ا

هذه العوامل ن�سبية الكلمة باعتبارها وحدة 

وىل لكاتبها ولقارئه������ا. وبالتايل  التخي������ل االأ

فاإن تخي������ل قارئها لها ورف�سه اأن يقوم اآخر 

بتخيلها نيابة عن������ه عن�رص قوي ميد الكلمة 

املكتوبة مبزيد من ن�سغ احلياة. ذهب اآخرون 

اإىل مدى اأكرث تعمقاً وتف�سياًل، مميزين بني 

مو�سوعات الكتب. فقد توقع هوؤالء اأن يكون 

قبال على كتب التقنيات الرقمية والتعاي�س  االإ

معه������ا، ومن ثم اعتمادها بدياًل، اأمراً �سديد 

الرتجي������ح بالن�سبة للكت������ب العلمية والبحثية 

واملعلوماتية، بينما يرجح ميل قارئي ال�سعر 

والرواية اإىل الكت������اب املطبوع، وفاء لعالقة 

بجدية.  حميمة عمرها م������ن عمر اخرتاع االأ

ي قارئ يف العامل  م������ع ذلك، فاإن من املغري الأ

اأن يجد على �سا�سة جهاز الكمبيوتر يف بيته 

اأو مكتبه، بل وعلى ال�سا�سة ال�سغرية لهاتفه 

النقال، كتاباً كاماًل ي�ستطيع قراءته يف نف�س 

يوم �سدوره يف قارة اأخرى، �سواء كان الكتاب 

أو رواية  درا�سة علمية اأو حتلياًل ا�سرتاتيجياً ا

أو  أو دي������وان �سع������ر اأو مذك������رات �سخ�سية، ا ا

تفاهات لت�سلية عابرة وقراءة �ساردة! 

حذر خرباء يف املقابل من تاأثري الطبيعة 

الو�سيطة وبيئتها عل������ى منط القراءة، حيث 

نرتنت للفعالية  ف�سلي������ة يف القراءة عرب االإ االأ

واملبا�رصة وال�رصعة وكمية املعلومات املتداولة؛ 

أة ومقطع������ة. فالرقمي  وه������ي ق������راءة جم������زا

مكانات الن�سية والو�سائط يتطلب  متعدد االإ

انتباه������اً مرتفعاً وفق علماء نف�س اأمريكيني، 

يف مقاب������ل انتب������اه عميق تفرت�س������ه املطالعة  

اخلطي������ة املنتظم������ة للكلم������ة املطبوعة على 

الورق. وا�ست������د التخوف من ت�سفية امللكات 

أولوية مهارة احل�سول  املعرفية مع طغي������ان ا

على املعلومات الرقمية. 

وكان طبيعي������اً اأن يراف������ق موجة الكتاب 

أو ينجم عنه������ا، حتول كثري من  لك������رتوين، ا االإ

املكتبات العامة واخلا�سة جزئياً يف املرحلة 

وىل، ثم كلي������اً، اإىل مكتبات رقمية.�سهدنا  االأ

ول من العام 2008 اإطالق  مث������اًل يف اليوم االأ

وروبية م�رصوع )يوروبيانا( الذي  املفو�سية االأ

ي�سع موجودات املكتبات الوطنية واملوؤ�س�سات 

املماثل������ة يف خم�س وع�رصي������ن دولة من دول 

وروبي يف ت�������رصف القراء عرب  االحت������اد االأ

نرتن������ت. كذلك كان م�رصوع )غوغل( الذي  االإ

طّور مكتبته االفرتا�سية فبلغت �سبعة ماليني 

. ومل يلبث 
)4(

موؤلف������اً يف نهاي������ة الع������ام 2008

مريكي اأن اأطلق بالتعاون يوم  الكونغر�������س االأ

2009/4/21 مع اليوني�سكو واثنني وثالثني 
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�رصي������كاً اآخرين املكتبة الرقمية العاملية �سمح 

بالدخول املجاين عرب موقعها اإىل مواد رقمية 

من مرياث العامل باأ�رصه.  ومع االنت�سار الهائل 

للحيز الرقمي الذي اجتاح العامل باأ�رصه كان ال 

بد من تطوير القارئ بعد ف�سل قارئ اجليل 

مريكي  ول �سن������ة 2001. فاأطلق اأمازون االأ االأ

قارئ كين������دال، واأطلقت �سوين قارئها 505، 

واأطلقت اإيريك�س )فيلب�������س( نظامها اإيلياد، 

واأطلق������ت بوكن نظام �سي ب������وك. ويف مطلع 

العام 2010 اتفق������ت احلكومة االيطالية مع 

غوغل على اإدخ������ال مليون كتاب يف مكتبتها 

الرقمية!

آفاقاً جديدة  وهكذا فتحت التكنولوجيا ا

يف عاملن������ا تت�سع يوماً اإثر ي������وم، مب�رصة بعامل 

جدي������د خمتل������ف تتزاحم في������ه ا�ستخدامات 

ونتائج واإف������رازات �سلبية واأخ������رى اإيجابية، 

�سيئة وجيدة، بنَّاءة وهّدامة. من هذه النتائج 

�سم������ور دور الو�سط������اء والرقباء واملت�سلطني 

واملحتكرين يف عامل الثقافة �سيئاً ف�سيئاً. كتب 

أنه  با�سكال جوزف يف ه������ذا ال�سدد متوقعاً ا

»لن يعود املجتمع يعّرف عن نف�سه كمجموعة 

مركبة عن طريق هيئ������ات و�سيطة، ليتحول 

اإىل جمموعة من الوحدات بالغة ال�سغر على 

 واإن كان هناك من �سارع 
)5(

فراد« م�ستوى االأ

اإىل تكييف الواقع اجلديد معترباً اأن مديري 

قواعد املعلومات هم و�سطاء رقميون يحلّون 

حم������ل النا�رصين و�سائ������ر  الو�سطاء القدميني 

الذين بداأت تغرب �سم�سهم. 

آثار   من ا
)6(

تخوف املوؤرخ روج������ر ت�سارتيه

اجلائحة الرقمية على ع������امل الكتب، مذكراً 

باأن ق������وة الكتاب تكم������ن يف جت�سيده عدداً 

فكار التي يعطيها طابعاً مادياً يحّدد  من االأ

حيز النقا�������س الدميقراط������ي بعدما اأنتجت 

القراءة الفردية والقراءة اجلمعية يف القرن 

الثام������ن ع�������رص ح������راكاً ثقافي������اً واجتماعياً 

و�سيا�سياً ببث الروح النقدية وتعميم عادات 

راء ال�سيا�سية   النقا�س واملحاججة وتبادل االآ

دبية  واملناظرات الفكري������ة يف ال�سالونات االأ

وال�سه������رات القروي������ة. بينم������ا حتمل املوجة 

الرقمية فل�سفة عبادة ال�رصعة و�سمور احل�س 

ن�ساين املبا�رص  النقدي وافتقاد التوا�س������ل االإ

مل يف قوة  وح������رارة النقا�س اجلمع������ي. واالأ

مقاوم������ة الكتاب الورق������ي وح�سوره لي�ستمر 

نقطة جتذر تنقذ الفكر املتما�سك املتمف�سل 

غراءات.  من دفق في�سان املعلومات واالإ

أل������ة اأخرى علم������اء االجتماع  ت�سغ������ل م�سا

ب�س������كل خا�������س، ه������ي م�سوؤولي������ة التقنيات 

لكرتوني������ة يف تعزيز النزعة الفردية بدياًل  االإ

ع������ن التوا�س������ل االجتماع������ي  املبا�رص. ففي 

فرن�سا حاف������ظ مرتادو املكتبات العامة على 

ن�سبة عالية هي من اأعلى مثيالتها يف العامل، 

اإذ يرتاد تلك املكتب������ات واحد من كل اثنني، 
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اأي ن�س������ف الفرن�سيني. وهن������ا ت�سكل ن�سبة 

ارتي������اد املكتبات العام������ة يف بلداننا العربية 

فاجعة كربى، اإذ كثرياً ما تئن مقاعد ورفوف 

مكتب������ات عامة م�ستجدية ول������و خم�سة رّواد 

يف اليوم لكل منه������ا. بل اإنني اأهديت اإحدى 

املكتبات العامة العريقة عدة اآالف من كتب 

مكتب������ة والدي عقب وفات������ه، كثري منها نادر 

جنبية التي �سدرت  جداً حتى يف ال������دول االأ

فيه������ا اأ�س������اًل، وعندما راجع������ت مدير تلك 

املكتبة لتنفي������ذ التزامه ال�سفهي باأن يزودين 

بقائمة م������ا ا�ستلمه من تل������ك الكتب املتربع 

بها، ق������ال يل بنزق: »يا اأخ������ي، اأ�ساًل معظم 

نكليزية، ونحن ال ياأتينا  هذه الكتب باللغة االإ

�سخ�س واح������د كل ع�رص �سنوات يطلب كتاباً 

نكليزي������ة!، واملوظ������ف ال������ذي كان يعرف  باالإ

نكليزية قد ترك العمل، ولذلك  الكتاب������ة باالإ

أ�ستطي������ع اإعطاءك قائمة بكتبك. اإمنا اإذا  ال ا

أراد اأح������د االطالع عليه������ا ي�ستطيع اأن ياأتي  ا

أ�ستلم  اإلينا فاأطلعه على ال�سجل!«. وفعاًل مل ا

ن، بعد �سنة من  القائمة املتفق عليها حتى االآ

دخول تلك الكتب م�ستودع������ات تلك املكتبة 

العامة، على الرغ������م من مراجعاتي املتكررة 

لعدة م�سوؤولني بهذا ال�سدد!

❁    ❁    ❁

ال ن�ستطيع مقاومة دافع قوي اإىل عر�س 

زم������ة القيمية  آخ������ر من جوان������ب االأ جان������ب ا

والثقافي������ة التي يعي�سها عاملنا. ذلك اجلانب 

هو ما يلحق باملفكرين والعلماء والكتاب من 

غن وظلم يبلغ حد املهانة نتيجة ا�سطراب 

�سلّم القيم املجتمعية. ناأخذ مثاًل ما جاء يف 

درا�سة ن�رصتها جملة )لري( الفرن�سية عن بنود 

توزع قيمة الكتاب املطبوع يف فرن�سا، وهو ما 

أو باآخر على معظم احلاالت  ينطبق ب�س������كل ا

أك������رث ماأ�ساوية يف  وروبي������ة، وياأخذ و�سعاً ا االأ

احلاالت العربية التي يقل معدل عدد الن�سخ 

املطبوعة من كتبه������ا عن خم�سة يف املئة من 

مع������دل ع������دد الن�سخ املطبوعة م������ن الكتاب 

مريكي. مع  وروبي، ناهيك عن الكتاب االأ االأ

�سارة اإىل ا�ستثن������اءات قليلة تخ�س ح�سة  االإ

الكت������اب احلا�سلني على جوائز كربى. قالت 

الدرا�سة اأن قيمة بيع الكتاب البالغة ع�رصين 

يورو تتوزع بالن�سب التالية على امل�سرتكني يف 

�سناعة الكتاب وجتارته: 

ح�سة موؤلف الكتاب 1،6- 2،4يورو

ح�سة نا�رص الكتاب  3،4� 5،00 يورو

ح�سة املطبعة 2،00 يورو

ح�سة املكتبة  6،6  يورو 

ح�سة املوزع  4،4  يورو

�رصيبة الدولة  1،1  يورو 

أزم������ة قيمية  اإنه������ا اأرقام تتح������دث عن ا

واأخالقية حقيقية تظهر مدى امتهان معظم 
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املفكرين واملبدعني والعلماء يف زمن طغيان 

النمط اال�ستهالكي وهيمنة املال.

❁    ❁    ❁

اإنها فعاًل اأزمة قي������م ثقافية وح�سارية، 

أزم������ة الكتاب  أزم������ات فرعية منها ا تتوال������د ا

أزم������ة القارئ واأزمة الن�������رص واأزمة الكاتب  وا

أزم������ة الناق������د و..اأزمة املجتم������ع. عندما  وا

نتمع������ن يف اأكرث الكتب رواجاً عندنا نكت�سف 

أنها كتب الطبخ والتنجي������م وتخفيف الوزن  ا

و�سري الراق�س������ات واملغني������ات وتعلم الطب 

لكرتونيات واجلن�س  والهند�سة واللغ������ات واالإ

يف ث������الث �ساعات! هذا، كم������ا كتب د. عبد 

اهلل ب������ن اأحم������د الفيفي: »ما ميي������ط اللثام 

عن بطال������ة ثقافي������ة، هّمها غ������ذاء البطون 

ج�س������اد والعواطف، ال غ������ذاء العقول..  واالأ

كم������ا اأن من نافلة القول اأن ي�ستعاد احلديث 

عن طوفان الن�رص التجاري، مقابل قحط يف 

الن�رص العلمي، واإىل ذلك هناك قمع للكتاب 

املفيد، والذي يقول �سيئاً، واأزمة يف العر�س 

عالم والت�سويق، وحواجز على  والتوزيع، واالإ

انتقال الكتب من بلد اإىل اآخر.. لكن �سناعة 

الكت������اب الفا�سلة تلك لي�ست اإال عر�س الداء 

املتجذر، الذي �ستظل ال�سكوى منه ما مل يتغري 

أولهما،  احلال. وتغري احل������ال يكون باأمرين: ا

أنها حالة مزمنة.  زمة، وا آنية االأ ق������رار بال ا االإ

وثانيهم������ا معاجلة عوائ������ق الكتاب مبعاجلة 

عوائ������ق الثقافة العربي������ة املزمن������ة نف�سها، 

القائم������ة على قي������م املجتم������ع ال�سفوي، بكل 

مكوناته من التع�سب، واالنغالق، مع النزوع 

اإىل ما يدغ������دغ امل�ساعر واالأحالم.. ومن ثم 

غياب القارئ احلقيقي، والقراءة احلقيقية؛ 

ن م�سكلة  �سباب تربوية، تعليمية، اإعالمية.الأ الأ

مية، ولكن يف  العامل العربي لي�ست يف ن�سبة االأ

اأمية من يدع������ون باملتعلمني. وال�سوؤال الذي 

ميك������ن اأن يطرح يف هذا ال�سياق كذلك: ملاذا 

بداعي والفك������ري العربي  نت������اج االإ يب������دو االإ

موغاًل يف الرومان�سي������ة، يف زمن تواجه فيه 

زمات والتحديات؟  مة العربي������ة اأ�سعب االأ االأ

وهو �س������وؤال قد ينطلق من م�س������ادة للفنون 

أنها لهو ولعب،  داب.. بالنظر اإليها على ا واالآ

وبع�سها حرام.. وه������ذه اإ�سكالية اأخرى من 

عدم التوازن يف النظرة اإىل احلياة، والثقافة، 

ن�سان، و�������رصورات التنوع، يف  وحاج������ات االإ

دب  خذ باأح������د احلّدين، اإما نبذ الفن واالأ االأ

مور  بدعوى اجلدي������ة، واالن�سغال بعظائم االأ

أو غ������رق يف منطيات دارجة  ال ب�سفا�سفه������ا، ا

دب، على  وغ������ري اإبداعي������ة م������ن الف������ن واالأ

خرى، علماً وفكراً  ح�ساب جوانب احلياة االأ

)7(
واإنتاجاً.

الكتاب الرقمي واملكتبة الرقمية مرحلة 

من مراحل التطور التقني، لكن اجتزاء هذا 
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خر الراهنة،  أو ذاك من منتجات ح�سارة االآ ا

دون اإ�سه������ام يف احل�س������ارة ذاته������ا وتفاعل 

اإيجاب������ي متبادل معها، ال ي�س������كل تطوراً وال 

تقدم������اً، بل ه������و ا�ستخدام رق������ع ذات بريق 

خفاء بع�س ثقوب ثوب مهرتئ. كتب خريي  الإ

من�س������ور يف �سحيفة اخلليج يوماً يقول: »لو 

كانت جداتنا معن������ا، وعلى قيد هذه احلياة 

دنى من الدنيا ل�سخرن منا ومن حداثتنا،  االأ

نرتكم  نرتن������ت واالإ أبن������اء االإ وه������ن ي�ساهدن ا

نرتنا�سونال، يبحثون  نرتب������ول واأخ������رياً االإ واالإ

ع������ن بطيخة مل ت�رصطنه������ا التكنولوجيا وعن 

أ�سم������ر كالذي كن يخبزنه بال كهرباء  رغيف ا

وعن دجاجة غري م�سمم������ة بحقن الت�سمني، 

بحيث يبدو الفارق ب������ني الت�سميم والت�سمني 

جمرد خطاأ مطبعي عابر«.

¥µ
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يرجع �لف�صل يف ��صتخد�م م�صطلح �ل�صناعات �لثقافية �إىل كل من تيودور 

ملانية يف كتابهما �لذي  �د مدر�صة فر�نكفورت �لأ دورنو وماك�س هور كهامير روَّ
�أ

ألف������اه بعنو�ن »جدلية �لفكر �لتنويري« )�ل������ذي ن�رش عام 1944( وقد و�صحا  �

مفهومهما لها كما يل������ي: »يف كل فروعها، ونتاجاتها �لتي حتاك لال�صتهالك 

من قبل �جلماهري، و�لتي تق������رر �إىل حد بعيد طبيعة هذ� �ل�صتهالك، فاإنها 

ت�صن������ع �إىل حد ما على وفق خطة. �لف������روع �لفردية مت�صابهة يف �لرتكيب �أو 

قل تنا�ص������ب بع�صها �لبع�س، منظمة نف�صه������ا ح�صب نظام يكاد يكون  على �لأ

 كاتب وباحث �صوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁❁

ò

ال�صناعات الثقافية يف الوطن 

مكانات وامل�صتقبل العربي بني الإ

�إياد فايز مر�شد

❁
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دومنا فجوة. ذل������ك ما يكون ممكناً بو�ساطة 

مكانيات التقنية املعا�رصة،  الإ

داري.  اإ�سافة اإىل الرتكيز القت�سادي والإ

اإن �سناع������ة الثقافة تدم������ج م�ستهلكيها من 

عل������ى عمداً. اإنها تقتح������م كالًّ من جمايل 
الأ

�رصار  الثقاف������ة الرفيعة والثقافة الهابطة لالإ

بهم������ا، بعد اأن كان������ا منف�سل������ن منذ اآلف 

ال�سن������ن. فجدي������ة الفن الرفي������ع حتطم يف 

امل�ساربة بفعاليت������ه؛ وجدية الهابط تتال�سى 

بالقي������ود احل�سارية املفرو�سة على املقاومة 

املتم������ردة املتوارث������ة في������ه م������ا دام التحكم 

الجتماع������ي غري مكتمل بع������د. لذلك، على 

الرغم م������ن اأن �سناعة الثقافة ت�سارب دون 

�س������ك على احلال������ة الواعية وغ������ري الواعية 

للمالين الذين تتوجه اإليهم، فاإن اجلماهري 

ولوية بل هي ثانوية، اإنها هدف 
لي�ست لها الأ

ل������ة. امل�ستهلك لي�س  احل�ساب������ات، لحقة لالآ

ملكاً، كما تريد �سناع������ة الثقافة اأن تقنعنا، 

)1(
ول هو مو�سوعها بل هدفها«.

وتعك�������س �سناعة الثقاف������ة، وفقاً ملا تراه 

مدر�سة فرانكفورت، وثنية ال�سلعة يف هيمنة 

أ�سمالية يف احتكار  القوة التبادلية و�سطوة الرا

ذواق وم������ا تف�سله  ال�سلطة.اإنه������ا ت�س������كل الأ

اجلماهري، وهي بهذا تقولب وعيهم بتوجيه 

الرغبات نحو احلاجات املزيفة.ولذلك تعمل 

على طرد احلاج������ات ال�سحيحة واحلقيقية 

أو املفاهيم البديلة والراديكالية.  والنظريات ا

اإنها فعالة جداً يف عمل ذلك حتى اإن النا�س 

)2(
ال يدركون ما الذي يجري.

اإاّل اأن التط������ور االقت�سادي واالجتماعي 

والثقايف الهائ������ل الذي �سه������ده العامل وف�سل 

مدر�س������ة فرانكفورت يف العث������ور على اإثبات 

لنظرياتها، وتاأكيدها على املنظور النخبوي 

وا�ستخدامه������ا اللغة الغام�س������ة وال�سعبة يف 

ط������رح مقوالتها،جع������ل طروحاتها غري قابلة 

لال�ستم������رار اإاّل كقاع������دة نظري������ة مل������ا ياأتي 

بعدها.

ومل تعد اإ�سكالية امل�سطلح تقف مانعاً من 

التفك������ري العميق مبفهوم������ه ودالالته فلي�ست 

الثقافة مبن������اأى عما هو �سائد يف حياتنا وال 

ميكن اجلهر باأنه������ا مل تعد خا�سعة القت�ساد 

ال�سوق، فالثقافة مثلها مثل اأي منتج �سناعي 

تخ�سع يف ظروف اإنتاجها وت�سويقها وتداولها 

دارة.واالختالف  نتاج وملب������ادئ االإ لقانون االإ

يكمن يف طبيعة املادة اخلام التي ت�ستخدمها 

حا�سي�س  فكار والكلمات واالأ والتي تتمثل باالأ

والذوق الفني اإلخ.

واإذا كانت احل�سا�سية من امل�سطلح �سابقاً 

أيديولوجية،  أو ا تنبع من اعتب������ارات �سيا�سية ا

ف������اإن ال�سناع������ات الثقافية الي������وم وبنتيجة 

التط������ورات الهائل������ة على ال�ساح������ة العاملية 

أو االقت�سادية،  �سواء من الناحية ال�سيا�سية ا
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أو م������ن ناحي������ة التغري الهائل  ا

أ عل������ى طبيع������ة  ال������ذي ط������را

م������ن حي������ث حيازة  ال�س������وق 

عالمية والرتفيهية  امل������واد االإ

والثقافي������ة ح�سة كبرية منه، 

جعلت دوالً ك������ربى تعتمد يف 

كبرية  وبن�سبة  اقت�سادياته������ا 

عل������ى اإنتاج وت�سدي������ر املواد 

اخلدمات  وجت������ارة  الثقافية 

وغريها. فمثاًل جند اأن نقاط 

الواليات  اقت�س������اد  القوة يف 

مريكية ال يكمن  املتح������دة االأ

يف موارده������ا الطبيعية )على 

الرغم من اأهميتها وتنوعها( 

اثن������ني  اأمري������ن  اإىل  واإمن������ا 

يح�سبان على املوارد الب�رصية 

اأكرث مما يح�سبان على املوارد 

املالية وهما:

مريكي������ة وم������ا يتبعها من  - الثقاف������ة االأ

مرونة يف التفكري )انت�س������ار الكتب والثقافة 

مريكي������ة عاملياً، مث������ال مادونا  ف������الم االأ واالأ

مريكا عام 1992 يتجاوز 40  حققت دخاًل الأ

مليون دوالر(.

مري������كا ال يقل عن  - الزخ������م الفكري الأ

بحاث  قيمتها الثقافية )اجلامعات ومراكز االأ

 )3(
والدرا�سات وغريها(.

واإذا كان������ت ال�سناع������ات الثقافي������ة كما 

أنها و�سيلة من  أ�سلفن������ا قد نظر اإليها عل������ى ا ا

و�سائل تزييف وعي اجلماهري واإبعادها عن 

ق�ساياها وم�سكالتها واإ�سغالها عن ق�ساياها، 

فاإنها اليوم قد غ������دت هدفاً ت�سعى كل دول 

الع������امل اإىل زي������ادة ح�ستها منه������ا يف ال�سوق 

مثل للو�سول  العاملية باعتباره������ا الطريق االأ

أو�س������ع ال�رصائ������ح االجتماعي������ة وطبقات  اإىل ا

اجلمهور واإ�سباع متطلبات امل�ستهلكني.

ك������رث قب������والً  لل�سناعات  والتعري������ف االأ

أ�سا�سية اأعدتها  الثقافية ورد يف معلوم������ات ا

اليون�سكو: 
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ه������ي ال�سناع������ات التي تنت������ج منتجات 

أو اإبداعية مادية اأو غري مادية، والتي  فني������ة ا

لديه������ا اإمكانية خللق ال������رثوة وتوليد الدخل 

�سول الثقافية واإنتاج  من خالل ا�ستغالل االأ

ال�سلع القائمة على املعرفة واخلدمات على 

ح������د �س������واء التقليدي������ة واملعا�رصة.وت�سرتك 

أنها  جميع عنا�رص ال�سناع������ات الثقافية يف ا

ب������داع واملعرفة الثقافية وامللكية  ت�ستخدم االإ

نتاج منتجات وخدمات ذات قيمة  الفكرية الإ

ثقافية واجتماعية. 

أنن������ا ل�سنا يف من������اأى عما يدور يف  ومبا ا

الع������امل، ونظ������راً ملا يتمتع ب������ه الوطن العربي 

م������ن اإرث ثقايف وح�س������اري راق، وملا يتميز 

ب������ه من موقع ا�سرتاتيج������ي، اأهله منذ القدم 

ن يلع������ب دوراً ح�سا�ساً واإيجابياً يف �سياغة  الأ

ن�ساين واحل�س������ارة الب�رصية، فاأنه  الوعي االإ

ينبغي علينا اأن نعيد التفكري بواقعنا الثقايف 

ب������داع فيه وكيفية تطوير  وحتديد مكامن االإ

بداعي������ة وت�سخريه������ا يف خدمة  دوات االإ االأ

ال�سناعات الثقافية العربية.

عنا�ر ال�سناعات الثقافية:

ال�سناع������ات الثقافية مل تع������د حم�سورة 

يف جان������ب معني فهي الي������وم ت�سمل كاًل من: 

عالم- املو�سيقا والغناء  ال�سحافة وو�سائل االإ

نتاج  االإ ال�سينمائي������ة-  ف������الم  االأ وامل�������رصح- 

عالن-  التلفزي������وين- و�سائ������ل الدعاي������ة واالإ

و�سائل الرتفيه والت�سلية- الكتاب- مدونات 

واال�ستعرا�سات  والباليه  الرق�س  نرتنت-  االإ

الفنية-  ال�سناع������ات التقليدية واحلرفية- 

زي������اء ال�سعبية واملعا�رصة- الفن الت�سكيلي  االأ

والت�سوي������ر الفوتوغ������رايف واأعمال النحت-  

دب وال�سعر والرتجمة-  البث التلفزيوين  االأ

ر�س������ي- املتاح������ف واملواقع  الف�سائ������ي واالأ

ثرية وال�سياحية- اإلخ. االأ

واإذا ما دققنا النظر فيما ت�سغله العنا�رص 

املذكورة اأعاله من وقتنا اليومي كاأفراد، ومن 

حيز اإعالم������ي، ومن جه������ود وطاقات تعمل 

أينا حجم  فيها اأو �سمن املهن املجاورة لها لرا

ال������دور املت�ساعد الذي حتتل������ه ال�سناعات 

الثقافية يف حياتنا.

ال�سناعات الثقافية يف العامل:

لقد تبنى الوزراء امل�سوؤولون عن ال�سوؤون 

الثقافي������ة  يف اأوروبة ع������ام /1978/ مفهوم 

ال�سناعات الثقافية يف اجتماعهم املنعقد يف 

أثينا. واأقيمت يف �سباط 2005 يف جودبور-  ا

 
)5(

 بالتعاون مع اليونيدو
)4(

الهند ندوة لليون�سكو

�سيوي  بعنوان   والبنك الدويل واالأ
)6(

والويب������و

بداعي������ة: ا�سرتاتيجية للقرن  »املجتمعات االإ

/21/« ومتثلت مهمته������ا بو�سع ا�سرتاتيجية 

جل لتعزيز ال�سناعات الثقافية يف  طويلة االأ

أ�سيا واملحيط الهادئ. ا
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واهتم������ام ال������دول الك������ربى بال�سناعات 

الثقافية مل ينقطع اأو يرتاجع حتى اإن عمالقاً 

اقت�سادي������اً كال�سني ق������د ا�ست�ساف املنتدى 

الثالث ل�سناعة الثقافة يف مدينة قوانغ�ستو 

عام 2009 للبحث يف مو�سوع فر�س تطوير 

زم������ة املالية  ال�سناع������ة الثقافي������ة يف ظل االأ

العاملية. و�ساركت به منظمات االأمم املتحدة 

املعنية ودول وموؤ�س�سات عاملية. وذلك بهدف 

تطوير ال�سناعات الثقافية ال�سينية وو�سع 

مالمح م�ستقبلية لها فما زال )حجم �سناعة 

الثقافة يف ال�سني �سغرياً ن�سبياً، حيث يوجد 

عجز كب������ري يف التجارة الدولي������ة للمنتجات 

الثقافي������ة ال�سينية، ويبل������غ ن�سيب �سناعة 

الثقاف������ة والقطاع������ات ذات العالقة اأقل من 

3%من اإجمايل الناجت املحلي بال�سني، بينما 

وروبية عن  تزي������د هذه الن�سبة يف ال������دول االأ

10%.مل ي�ستقر يف يقني ال�سينيني اأن الثقافة 

نوع من ال�سناعة حتى اأواخر ت�سعينيات القرن 

املا�س������ي، حيث بداأت ال�س������ني تدرج التنمية 

الثقافية يف خطط التنمية ال�ساملة.بينما يف 

الواليات املتحدة من ب������ني اأقوى 400 �رصكة 

72 �رصكة ثقافية، وقد و�سل ن�سيب �سناعة 

جمايل  نتاج االإ الثقافة 20%، وتبل������غ قيمة االإ

ل�سناع������ة الثقافة يف بريطاني������ا �ستني مليار 

جنية اإ�سرتلين������ي �سنوياً، وتاأتي قيمة اإجمايل 

�سناع������ة الثقاف������ة يف اليابان بع������د �سناعة 

ال�سيارات بقليل، ويف بع�س الدول املتقدمة 

تتج������اوز قيمة ا�سته������الك املنتجات الثقافية 

30% من نفق������ات اال�ستهالك العائلي، بينما 

يف ال�سني حتتل قيم������ة ا�ستهالك املنتجات 

 
)7(

الثقافية 5% من اإجمايل الناجت املحلي(.

الوط���ن  يف  الثقافي���ة  ال�سناع���ات 

العربي:

اأ- العوام���ل امل�ساع���دة عل���ى ن�س���وء 

�سناعة ثقافية عربية

واإذا كان������ت اأمم كثرية قد �سبقتنا يف هذا 

أاّل يثنينا عن التفكري  امل�سمار فاإن ذلك يجب ا

بداعية لدينا ال�سيما  يف تطوير ال�سناعات االإ

مع توافر العوامل امل�ساعدة التالية:

1- االت������كاء عل������ى اإرث ح�ساري وثقايف 

اأ�سيل وله جذور �ساربة يف العمق والتاريخ.

2- املوق������ع املتميز للثقاف������ة العربية يف 

جميع قارات العامل القدمي منه نظراً لعوامل 

التاري������خ امل�س������رتك وللتالق������ح الثقايف الذي 

ا�ستمر عرب الع�سور، اأو يف القارات اجلديدة 

أ�سرتالي������ا ع������رب املهاجرين العرب  اأمري������كا وا

الذين نقلوا اإىل هذه البلدان الثقافة العربية 

والعادات العربية و�سواها.

3- اأهمي������ة الوطن العرب������ي من الناحية 

الديني������ة فم������ن اأر�س������ه انبثق������ت الديانات 

ثار  ال�سماوي������ة وعلى اأر�سه �سي������دت اأهم االآ

�سالمية وامل�سيحية. واملعامل الدينية االإ
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4- التن������وع الثقايف ال������ذي ميلكه الوطن 

العرب������ي مم������ا يخلق ح������راكاً ثقافي������اً مثرياً 

لالهتمام.

�سيل  5- ال������رتاث ال�سعب������ي املتمي������ز واالأ

الذي ميكن تطويره وت�سدي������ره للعامل وذلك 

أل������وان �سمعية وب�رصية غاية  مبا ميتلكه من ا

يف الروعة واجلمال والتنوع.

6- الطاقات الب�رصي������ة املبدعة واملوؤهلة 

دبي  ب������داع الفني واالأ ال�سيم������ا يف جماالت االإ

والثقايف كافة.

ب - متطلب���ات تط���ور ال�سناع���ات 

الثقافية العربية

واإذا  كان������ت كل هذه املقومات امل�ساعدة 

بداع الثقايف العربي املعا�رص  متوافرة، فهل االإ

�سا�سية لل�سوق  قادر على حتقيق املتطلبات االأ

الثقافية العاملية والتي ميكن اأن نذكر منها:

1- الق������درة عل������ى خماطب������ة الع�رص من 

خالل مواد فنية �سمعية وب�رصية على �سوية 

بهار. عالية من اجلودة واالإ

مكانيات والكوادر الفنية  2- امتالك االإ

بداع- موؤ�س�سات  والتقنية امل�ساعدة )مراكز االإ

الت�سويق- املوارد املالية املتاحة- ا�ستديوهات 

نتاج- اخلربات الفني������ة والكوادر املوؤهلة(  االإ

والقادرة على تقدمي �سناعة ثقافية ذات بعد 

عاملي.

مكاني������ات التكنولوجية  3- امت������الك االإ

اإذ  وو�سائل االت�س������ال احلديثة واملتط������ورة، 

اإن ال�سناع������ات الثقافي������ة مدين������ة للتط������ور 

التكنولوجي ال�سيما يف جمال االت�ساالت يف 

انت�سارها وازدهارها، حيث يالحظ اأن الدول 

كرث تقدماً م������ن الناحية التكنولوجية اأكرث  االأ

ح�سوراً يف ال�سناعة الثقافية العاملية، حتى 

واإن مل متل������ك املقوم������ات التاريخية الثقافية 

ن  العظيم������ة كالوالي������ات املتحدة، ون������رى االآ

كي������ف اأن ال�سني وهي الت������ي متلك ح�سارة 

عريقة بعدما ازده������رت اقت�سادياً وتقدمت 

تكنولوجياً قد اأعط������ت ال�سناعات الثقافية 

حيزاً وا�سعاً من اهتمامها.

ومم������ا ال�سك في������ه اأن الع������رب ميتلكون 

طاقات اإبداعية كب������رية ا�ستطاعت اأن تثبت 

نف�سها عل������ى اأكرث من �سعيد عاملي،ولهم من 

مكانيات التي لو اأح�سنوا توظيفها حلققوا  االإ

مكا�سب هامة يف هذا امل�سمار. لكن ما تزال 

جهودهم مبعرثة، وما تزال �سناعتنا الثقافية 

تغ������رق يف التجري������ب ومل ت�س������ل اإىل مرحلة 

تاأ�سيل التجربة.حتى اإن ال�سناعات الثقافية 

على م�ستوى كل قطر عربي تعي�س حالة من 

دارية اأو  الت�رصذم �سواء م������ن حيت التبعية االإ

من حيث التمويل.

همية الثقافية ج - االأ

وله������ذه ال�سناع������ات اأهمي������ة كبرية على 

ال�سعيد الثق������ايف )فيما لو حقق������ت تقدماً 

اإيجابياً( تتج�سد فيما يلي:
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1- ت�سه������م يف تفعيل اخلط������اب الثقايف 

العربي، وترويج������ه عاملياً، مبا يرفع ال�سورة 

ال�سلبي������ة التي يحاول الغرب ل�سقها بالعرب 

وبالثقافة العربية.

2- ت�سه������م يف نق������ل ال�س������ورة احلقيقية 

لواق������ع املنطقة التي نعي�س فيها، لقد عملت 

ع������الم الغربي  الثقاف������ة الغربي������ة ال�سيما االإ

مريكية وعلى مدى عقود على  وال�سينم������ا االأ

طم�������س حقائق املنطق������ة  وواقعها ال�سيا�سي 

واالجتماعي.

3- امل�ساهمة يف اإث������راء الثقافة العاملية، 

وامل�سارك������ة بفعالي������ة يف ر�سم �س������ورة العامل 

املعا�رص مبا ي�سهم يف فك ال�سيطرة الثقافية 

الغربية على امل�سهد الثقايف العاملي.و زيادة 

التفاع������ل مع الثقافات العاملية مبا يوؤدي اإىل 

أك������رث ح�سوراً واأكرث  ن�سوء �سناعات ثقافية ا

ن�سان املادية  عمقاً واأكرث تلبية الحتياجات االإ

والروحية. 

4- تطوير الثقافة العربية بكل مكوناتها، 

بداع  وخل������ق جماالت ومط������ارح جدي������دة لالإ

والتفوق.

بداع  5- تهيئ البنية الالزمة النطالق االإ

الفردي واجلماعي وت�سجي������ع حرية التعبري  

وحماية التنوع الثقايف.

همية االقت�سادية  د - االأ

همية االقت�سادية  كما اأن لها الكثري من االأ

)والت������ي تتنا�س������ب م������ع طبيعته������ا ك�سناعة 

وكن�ساط اقت�سادي يقوم على ح�سابات الربح 

واخل�سارة( والتي تتج�سد فيما يلي:

1- امل�ساهم������ة الفاعلة يف عملية التنمية 

امل�ستدام������ة بحيث يكر�س دور الثقافة كدافع 

أ�سا�س������ي  ا وكمك������ون  االقت�سادي������ة  للتنمي������ة 

م������ن مكونات عملي������ة التنمي������ة االجتماعية 

واالقت�سادية.

�سه������ام يف دعم االقت�ساد القومي،  2- االإ

ف������اإىل وقت قري������ب كان ينظ������ر اإىل الثقافة 

أنها عبء على امليزاني������ة، وهي تاأخذ  عل������ى ا

من ميزانية الدولة وال تقدم لها. ولكن هذه 

النظ������رة املغلوطة بداأت تتغ������ري بعدما حقق 

نتاج الثقايف وال�سناع������ات الثقافية منواً  االإ

أ�سهم يف زيادة الدخل القومي لكثري  وح�سوراً ا

أنها  من دول العامل. واأ�سب������ح ينظر لها على ا

تخلق الرثوة وت�سهم يف احلد من الفقر.

3- دعم املبدعني واملثقفني العرب مادياً 

بداعية  مب������ا ميكنهم من تطوي������ر اأدواتهم االإ

بداع واخللق. وريادة جماالت جديدة لالإ

�سهام يف تخفيف البطالة وال�سيما  4- االإ

ب������ني املثقفني واملبدعني، واإيج������اد دخل منا 

بداعي  �سب لهم ميكنهم من متابعة عملهم االإ

أو الثقايف. الفني ا
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5- اإح������داث موؤ�س�س������ات جدي������دة تعنى 

نتاج الثقايف وت�سويق املنتج الثقايف  ب�سوؤون االإ

واإدارة املوؤ�س�سات الثقافية.

6- تطوير املوؤ�س�س������ات الثقافية القائمة 

داء، ودعم كوادرها علمياً  من حيث البنى واالأ

نت������اج الثقايف الكبري �سواء من  ن االإ وفنياً، الأ

حيث الكم اأو من حيث اجلودة يعود مردوده 

يجابي على جممل هذه املوؤ�س�سات. االإ

متطلبات التطوير

من املالح������ظ اأن ال�سناع������ات الثقافية 

الميكن اأن تتو�سع وتتطور دون االعتماد على 

أو اإقليمي كبري،ال�سيما مع طغيان  تكتل قومي ا

قوى العوملة و�سيطرتها على و�سائل االت�سال 

عالم وجماالت البث التقليدية والرقمية،  واالإ

مكانيات املادية الهائلة. والوطن  وامتالكها االإ

العربي مب������ا ميتلكه من مقوم������ات م�سرتكة 

)لغوية وثقافي������ة وتقاليد اجتماعية وق�سايا 

أ�سل������وب املعي�سة الواحد   �سيا�سي������ة م�سرتكة وا

آلي������ات التفكري وم�ستويات التنمية املتقاربة  وا

بني اأقطاره( وتعداد �سكاين يتجاوز /300/ 

ملي������ون ن�سمة، موؤه������ل اإىل اأق�سى الدرجات 

ليكون منتجاً عاملي������اً لهذه ال�سناعات ولكن 

قطار العربية جهداً  مر يتطلب من االأ هذا االأ

م�سرتكاً يقوم على توفري ما يلي:

1- و�س������ع ال�سيا�س������ات واال�سرتاتيجيات 

املنا�سب������ة النط������الق �سناعة ثقافي������ة عربية 

مزدهرة.

2- و�سع خطط العمل التي تقوم بو�سعها 

فرق عمل متخ�س�سة ومنح هذه الفرق قدراً 

وا�سعاً من املرون������ة وحرية الت�رصف واتخاذ 

القرار وتوفري البيانات الالزمة اأمامها.

3- اإلغاء احل������دود واحلواجز اجلمركية 

اأمام ال�سناعات الثقافية العربية  والرقابية 

وذلك لدى تبادلها ونقله������ا وعملية اإنتاجها 

أو ت�سويقها،ذل������ك اأن ال�سناع������ات الثقافية  ا

أك������رث ال�سناعات حاجة للف�ساءات املفتوحة  ا

ف������اق الرحبة،فهي ت�ستفي������د من العوملة  واالآ

يجاب������ي املتمثل يف  وتاأخ������ذ منها اجلانب االإ

ر�س������ال وانت�سار التكنولوجيا  عاملية البث واالإ

نرتنت- احلا�سبات..  )التلفاز- االإ جماهريياً 

اإل������خ( وتتجنب جوانبه������ا ال�سلبي������ة املتمثلة 

يف �سيط������رة الثقافة الغربي������ة القائمة على 

اال�ستهالك ال�سلع������ي ومتجيد احلياة املادية 

خر ثقافة وهوية وانتماء. واإلغاء االآ

نتاجية والت�سويقية  4- توحيد اجلهود االإ

للقي������ام بعملي������ة اإنتاج ثقايف ع������ايل النوعية 

وب�سم������ات عاملي������ة، وتوجي������ه اال�ستثم������ارات 

العربية نح������و اال�ستثمار يف هذه ال�سناعات 

آثار ثقافية واقت�سادية كبرية، ومن  ملا لها من ا

آثار �سلبية �سواء على  أي������ة ا دون اأن يكون لها ا

البيئة اأو على املجتمع.

5- توف������ري الظ������روف املنا�سبة النطالق 

مدن �سناعي������ة ثقافية تك������ون مبثابة جتمع 
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بداعي������ة ورعاية  لل�سناع������ات الثقافي������ة واالإ

الرّواد واملبدعني )يطلقون عليها يف ال�سني 

ب������داع الثق������ايف وه������ي جممعات  حدائ������ق االإ

بداع  نتاج �سل�سل������ة متكاملة من االإ متكاملة الإ

الثقايف والفني( والعم������ل على تكاملها على 

ال�سعيد العربي.

6- خف�������س ال�رصائ������ب املفرو�سة على 

نتاج الثق������ايف والفك������ري العربي وتقدمي  االإ

الت�سهيالت الالزمة لتطوره وانتعا�سه.

- باملح�سل������ة فاإن قي������ام �سناعة ثقافية 

عربية معا�رصة تتنا�سب م������ع قيمنا، وت�ساير 

الع�������رص، وحتق������ق ح�س������وراً ثقافي������اً عربياً 

عل������ى ال�سعي������د العاملي، وتلب������ي احتياجاتنا 

وتطلعاتنا، �سيمكننا م������ن اخلروج من دائرة 

التقوقع الت������ي يفر�سها علينا املتغري اليومي 

الثقايف والتكنولوجي العاملي )مازالت املواقع 

العربية عل������ى ال�سابكة دون م�ستوى الطموح 

نتاج الثق������ايف العرب������ي املتداول  وحج������م االإ

هزي������اًل اإذا ما قي�س بغرينا من االأمم والدول 

وم�ستويات القراءة لدينا يف اأدنى م�ستوياتها( 

وي�ساعدن������ا على املحافظة عل������ى �سخ�سيتنا 

وهويتنا يف ع������امل يت�سم بال�رصع������ة والتبدل.

ه������م من ذلك اأن ه������ذه ال�سناعة منتلك  واالأ

فيها مزايا مناف�سة ل������و ا�ستطعنا ا�ستغاللها 

حلققنا نه�سة حقيقية ثقافياً واقت�سادياً.

الهوام�ش

تيودور اأدورنو وماك�س هور كهامير، جدلية التنوير، لندن:1979م. �س 85.  -1

لكرتونية،  مقالة مدر�سة فرانكفورت و�سناعة الثقافة، تاأليف ب. �سرتيناتي، ترجمة �سهيل جنم. جملة �سارع املتنبي الإ  -2

عدد اآب 2009م.

هام�س ماكري، العامل عام 2020 قوة -ثقافة- وازدهار،ترجمة نعمان علي �سللليمان، وزارة الثقافة ال�سورية.دم�سللق:   -3

2000م.

مم املتحدة ومقرها باري�س. املنظمة العاملية للرتبية والعلوم والثقافة وهي من منظمات الأ  -4

مم املتحدة ال�سناعية. منظمة الأ  -5

منظمة امللكية الفكرية العاملية.  -6

موقللع chinatoday. com.cn مقالللة بعنوان العنا�سللر الثقافيللة يف تنمية القت�سللاد، املوؤلف لوه يوان   -7

جيون.

¥µ



�أكرم �رشمي: عطاء �أدبي وتلفزيوين

353 العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 

اأكرم �رشمي: 

عطاء اأدبي وتلفزيوين
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كان يف اخلام�سة من عمره عندما وقعت نكبة فل�سطني. هذا الفل�سطيني 

أيام �سامية«  �سيل يعترب �سوري������اً بامتياز ولهذا األف امل�سل�س������ل التلفزيوين »ا الأ

دي������ب اأكرم �رشمي الذي كتب  ال������ذي كان متميزاً يف حبكته ومفرداته.. اإنه الأ

الق�سة الق�سرية وامل�رشحية فاأبدع فيهما كما اأبدع يف الكتابة التلفزيونية لكنه 

أ�سباب هذه القلة؟ مقل فما هي ا

اأديب وقا�س �صوري ❁❁

ò

�أكرم �رشمي: 

عطاء �أدبي وتلفزيوين

�إعد�د: عادل �أبو �شنب

❁
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ي�������رين اأن اأح������اوره يف ه������ذا العدد من 

»املعرفة«.

املولد والن�س�أة والدرا�سة

ول������دت ع������ام 1943 يف بل������دة قلقيلي������ة 

يف ال�سف������ة الغربي������ة من فل�سط������ن العزيزة 

العظيم������ة، الرحم الثاين ال������ذي �رقوه من 

طفولت������ي و�������ردوين الجئاً باإقام������ة موؤقتة. 

�سحيح اأن حياتي يف �سورية العزيزة العظيمة 

فاق  بواب واالآ اأي�ساً حمرتمة وم�سكورة وكل االأ

مفتوح������ة اأمام������ي ولكنه الوط������ن هذا الذي 

يج������ري يف دمك ويتح������رك م������ع اأع�سائك 

ويدي������ك وينظر من عينيك ويعي�ش فيك ويف 

قلبك الذي ينب�ش له وخا�سة اإذا كنت بعيداً 

عنه!

وىل بعد جلوء  لقد ع�سنا يف ال�سنوات االأ

عام 1948 عل������ى اأمل يوم������ي باأننا عائدون 

م������ل الكبرية وقتها وهي  وعل������ى كلمة هذا االأ

)�سنعود( ث������م بداأت ه������ذه الكلمة تخفت ومل 

آن������ذاك، اأنظمة  نظم������ة العربية ا ت�ستط������ع االأ

أو لنقل زمن النكب������ة اإال اأن تكر�سها  النكب������ة ا

وتعي�ش عليه������ا حتى اأ�سبح������ت هي يف حد 

ذاتها »اأنظمة �سنعود«! وقد ن�ساأت يف دم�سق 

حيث و�سلن������ا اإليها هارب������ني مذعورين عام 

مان يف امل������كان ويف اأهله  1948 فوجدن������ا االأ

وكان اأول منزل نزلن������ا فيه يف منطقة )ركن 

الدي������ن( وحتديداً يف )�سمدي������ن اآغا( وكانت 

لنا جارة حتبني وكان قد تاأخر بها الزواج.. 

آلة اخلياطة وتطلبني  تعم������ل يف منزلها على ا

من اأمي لكي اأجل�س عندها، ودائماً ت�سحك 

������د يل بع�س ما عندها من  وت�سحكني وحتيِّ

طفال ومااأزال حتى اليوم  الطعام واأكالت االأ

أن������ا اأمت�سق ال�سع������ود اإىل ال�سبعني )ولي�س  وا

أذك������ر يديها ولهفته������ا و�سحكاتها  الن������زول( ا

وكل حبه������ا ومداعباتها فكانت اأول )�سامية( 

اأتعرف اإليها! وقد ن�ساأت بعد ذلك يف اأكرث من 

ن والدي  ع�رصي������ن مكان يف حارات دم�سق، الأ

قل اإزعاج  آخ������ر الأ كان ينتق������ل م������ن بيت اإىل ا

يح������دث، وكان ي�سم������ى يف ال�سامية الدارجة 

)نق������وزي( وكان اأخ������وايل ال�سبع������ة يزوروننا 

با�ستم������رار لالطمئنان علينا وعلى �سقيقتهم 

والدتي وكان ه������ذا التنقل من بيت اإىل اآخر 

قد ترك يل الف�سح������ة النف�سية واالجتماعية 

تع������رف اأكرث واأعا�رص معظم اأهايل  الوا�سعة الأ

وحواري ال�س������ام. حت������ى اإن درا�ستي اأول ما 
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كن������ت حمظوظ������اً يف درا�ست������ي ومدار�سي ومل 

أ�سعر مباآ�سي واأوجاع النكبة اإال من الناحية  ا

ال�سيا�سي������ة وما يتبعها م������ن اللجوء وفقدان 

ألقى  الوطن!. اأما يف احلياة العامة فقد كنت ا

االحرتام والتقدير بل واملحبة والت�سجيع يف 

كل وقت وحني، مثل اأي مواطن �سوري واأكرث 

واأن ذلك كان منذ ح�سورنا اإىل دم�سق ولي�س 

ن وح�سب، واأجد اأن ذكر ذلك واجب علي  االآ

فف�ساًل عن الدرا�سة يف مدار�سها وجامعاتها 

فقد عملت �سحفياً وكاتباً طوال حياتي وال 

أبالغ ما اإذا قلت اإنني اأجد نف�سي يف املقدمة  ا

دائم������اً وقد ح�سلت عل������ى ترخي�س بافتتاح 

رو�س������ة اأطفال وكان عندي نح������و خم�سمئة 

طف������ل يف هذه الرو�س������ة وللم������رء اأن يفخر 

أنا خّرجت اأطفاالً �سعداء  اأي�ساً حني يقول: ا

أنا ع�سو   وجيدين وقد عملت يف التلفزيون وا

يف احتادي الكّت������اب وال�سحفيني وا�سمح يل 

اأن اأقول هنا، واإن كان يف ذلك بع�س اخلروج 

عن املو�سوع: اإن اإقامة الفل�سطيني يف �سورية 

العزيزة العظيمة �سه������ادة للب�رصية باأجمعها 

قام������ة وال�سيافة،  وبامتي������از على ح�س������ن االإ

وكما تق������ول العرب: حت������ى لتح�سن نف�سك 

أة تعلم  بداأت كانت عن������د )اخلجا( وهي امرا

طف������ال دون �س������ن الدرا�س������ة يف منزله������ا،  االأ

أيامنا هذه،  طف������ال يف ا اأي مبثاب������ة رو�سة االأ

طفال ال�سغار  وكانت )اخلجا( و)الكّتاب( لالأ

طفال كما  منت�رصين يف دم�سق بدل ريا�س االأ

ذكرنا.

وكن������ت اأحب خجاتي واأحب اأن تاأخذ من 

زوادتي اأو من الفاكهة التي اأحمل وكانت لها 

ع�سا طويل������ة وطوال النهار م�سغولة باأعمال 

منزلها من طبخ وغ�سل و�سطف اإ�سافة اإلينا!. 

حت������ى اإن درا�ستي يف مدر�س������ة )دار العلوم( 

االبتدائية وهي مدر�س������ة  خا�سة يف دم�سق 

وتقع يف �سوق �ساروجا العريق. قد �ساعدين 

يف ذل������ك فكنا غالب������اً ما نتب������ادل الزيارات 

اإىل البيوت واأدعوه������م اإىل منزيل وت�ستقبلنا 

مهات بالف������رح والرتحيب يف بيوتنا ولكن  االأ

ثم������ة اأمر طريف ق������د ال ي�سح ذكره يف هذه 

ث������اث املنزيل وكل  العجال������ة وه������و اأن نقل االأ

�سيء لنا كان على )الطنرب( وكان هذا �سائعاً 

أو مل نكن نحن  فلم تكن ثمة �سي������ارات لذلك ا

كرث  أو اأن )الطنابر( كانت هي االأ ن�ستخدمها ا

انت�ساراً يف دم�سق. واأخت�رص هنا واأقول اإنني 
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الكتاب من حيث االنت�سار واال�ستهار ال يقا�س 

مبا تفعله ال�سا�سة ال�سغرية اإنه يف ذلك مثل 

مرية وقد يكون عند اجلارية  اجلارية عند االأ

مرية ولكن  اإن�سانية وعمق اإن�ساين اأكرث من االأ

أنا  أما ا ذلك م������ن حيث االنت�سار واال�سته������ار ا

فتجدين اأقف دائماً مع مايجود به اهلل علي 

أو م�سل�ساًل اأو  �سواء كان ق�س������ة اأو م�رصحية ا

ن�سان  عم������اًل جمياًل وم�سلياً للطف������ل هذا االإ

أننا  حيان ا أ�سعر يف كثري من االأ الرائع ال������ذي ا

أو ن�سين������اه اأو هناك من  مق�������رصون يف حقه ا

يريدنا اأن نن�ساه!.

- م���ا ه���ي كتب���ك ال�س���ادرة والت���ي 

أن������ت �ساحب البيت! ب������ل اأكرث من ذلك كنت  ا

أنتقد يف ال�سحاف������ة بق�سوة )جريدة  دائم������اً ا

خرية- زاوية  البعث- 16 عاماً- ال�سفحة االأ

مالحظ������ة �سغرية( وكم م������ن مرة �سئلت: هل 

اأنت حزبي؟ واجل������واب: ال. هل اأنت عن�رص 

أم������ن؟ واجلواب:ال. ومن يدعم������ك؟!. وكان  ا

جوابي دائم������اً الذي يوظفني هو الذي يريد 

أتنازل  ن ال ا مثل هذا النقد. وما اأزال حتى االآ

ع������ن حق يل. واأدخل كل الدوائر املعنية بثقة 

عالية ولكن بتقدير مني واحرتام كبريين!

- اأعل���م اأن���ك قا�ش متمي���ز وكاتب 

مق���االت وكات���ب تلفزي���وين ناجح فاأي 

هذه املواهب اأحب اإليك؟

• يذكرين ه������ذا ال�سوؤال بكلم������ات موؤملة 

قالها كاتبنا العاملي �سعد اهلل ونو�س ورمبا يف 

حلظ������ة عتاب لهذا الزمن. فقد قال: امل�رصح 

فن يُكتب على الهواء!. وهذه حقيقة. وهكذا 

التلفزي������ون يجتمع علي������ك النا�س كلهم حني 

تق�������س ولكنهم بعد ذلك يذهبون اأما الكتاب 

فاإن������ه يحفظ يل كل م������ا كتبت من اأول ق�سة 

ن�رصتها يف حياتي اإىل اآخر ما كتبت من ق�سة 

أو م�������رصح اأو مقالة ه������ذا على الرغم من اأن  ا
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�ست�سدر يف امل�ستقبل؟

ن ثمانية كتب ولكن  • �سدر يل حت������ى االآ

أن������ا حالياً اأعكف على  كتب������ي اأكرث من ذلك وا

متك������ن يف النهاية من  اإ�سداره������ا وبالتتايل الأ

�سواق ب�سكل اأف�سل وهي: توزيعها يف االأ

1- مل منت بعد- جمموعة ق�س�س.

2- ال�سجن������اء ال يحارب������ون- جمموع������ة 

ق�س�س.

3- ممتاز يا بطل- م�رصحية اأطفال.

طفال- جمموعة  4- خم�س ق�س�������س لالأ

طفال. ق�س�س لالأ

5- اأ�رصى الوباء- جمموعة ق�س�س.

6- حكاية هذا احلي- م�رصحية.

�س������الم الربيء ومق������االت اأخرى-  7- االإ

درا�سات.

ول. 8- اأدب الن�سيحة - اجلزء االأ

9- اأدب الن�سيحة - اجلزء الثاين.

وقيد ال�سدور:

1- اجلدة الطيبة - م�رصحية اأطفال.

2- كتابات �سادقة.

أي������ن الثالث  3- اأدب الن�سيح������ة - اجلزا

والرابع.

- اأعلم اأن الذي رفع �سهرتك حاليًا 

يف �سورية والبلد العربية م�سل�سل »اأيام 

�سامي���ة« فكي���ف اهتدي���ت اإىل مفردات 

احلي���اة ال�سعبية اجلميل���ة؟ ق�ش علّي 

ق�سة هذا امل�سل�سل؟

أولها  أنا اأوالً اأحب كل م�سل�سالتي وكان ا • ا

م�سل�سل )اأوالد بلدي( ظهر عام 1972 وكان 

م������ن اإخراج عالء الدين كوك�س ويتحدث عن 

هموم ال�سب������اب وطموحاتهم املتك�رصة. ولكن 

أي������ام �سامية« يتحدث ع������ن جمتمع احلارة  »ا

ال�سامي������ة زمان، حيث كانت احلارة كلها مثل 

العائلة الواحدة واحلقيقة اأن هذه احلميمية 

بينه������م يف التع������اون وتق������دمي امل�ساع������دات 

نهم يف ح������ارة واحدة ولها  واحلل������ول لي�س الأ

ن عاداته������م وتقاليدهم  ب������اب يغلق ولك������ن الأ

ه������ي اأخالقهم، اأي اإنه مل يكن لهم �سواها من 

خ������الق. وب�رصاحة اأكرث فاإن الكاتب يجب  االأ

قل يحب مثل هذه  اأن يكون مثله������م اأو يف االأ

االأخالق، ومل يكونوا قد تاأثروا باأخالق مادية 

أث������رت بهم فهم على ال�سجي������ة وال�سليقة  أو ا ا

والفطرة والعفوية والتلقائية هذا ف�ساًل عن 

�سبكة العالقات الن�سائية املنت�رصة يف كل بيت 
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أي�ساً لهن  وزاوي������ة يف احلارة كلها فالن�س������اء ا

عاداتهن وحب التع������اون وامل�ساعدة ومتابعة 

امل�س������كالت والتعاون على حلها ودون �سوت، 

وكن يتبارين بتقدمي امل�سورة وامل�ساعدة وحتى 

مر  احل������زن الطبيعي ال�سادق اإذا اقت�سى االأ

وكذل������ك البكاء واللط������م وب�سدقية و�سخونة 

�رصة نف�سها  وم������ا كل ذلك اإال من الب�ساطة االآ

مومية  ولية االأ التي يتمتعون بها.. الب�ساطة االأ

أية  التي تقوم على العطاء واملحبة اإن وجود ا

أو اإن�سانية يف اأي  أو اجتماعية ا م�سكلة مادية ا

بيت م������ن بيوت احلارة فه������ذا يعني اأن هذه 

امل�سكل������ة ت�سبح موج������ودة يف كل بيوت هذه 

احل������ارة العائلة، لي�س كخ������رب وح�سب واإمنا 

كم�سكل������ة ويعانون منها كما يعاين اأ�سحابها. 

واإذا كانت امل�سكلة بني الرجال كبرية حترك 

لها اجلميع: اجلاهة.. الرجال.. اأهل اخلري.. 

ع�س������وات.. الكبارّيه وه������ل بعد اكت�ساف  االأ

ن�ساين،  هذا اجلمال النف�سي والوجداين واالإ

اجلماع������ي وال�سعبي والعفوي م������ن �سبب اأو 

دافع اأف�سل للكاتب كي يكتب؟!

اإذاً فاأنا اهتدي������ت اإىل هذا املو�سوع من 

املعرف������ة العام������ة يف دم�س������ق وعنه������ا، ولكن 

التفا�سيل واملف������ردات فقد و�سلت اإليها من 

أ�سهراً  خ������الل توثيق )مدرو�س ومرك������ز( دام ا

طويلة. دخل������ت فيها البي������وت وحتدثت مع 

أيام زمان،  )اخلتي������ورات( احللوين، �سباي������ا ا

حامالت اله������م، واهبات احلب، وعجائزهن 

من الرجال وم������ا بقي منهم يف هذا املجتمع 

أيان زمان احللوة. اجلميل يف �سام ا

دب���اء والكّت���اب الذين  - م���ن هم االأ

تق���راأ له���م والذي���ن ترك���وا ب�سمات يف 

دبية؟ حياتك االأ

• اإن من ح�سن حظي وحظ اأجيالنا يف كل 

مدار�سن������ا اإن �ساء اهلل اأن املعلمني ي�سجعوننا 

على القراءة واالطالع، فاأنا كنت �سيفاً دائماً 

أو �سبه دائم يف املرحلة االبتدائية يف املكتبة  ا

الظاهري������ة ثم يف املراكز الثقافية بعد ذلك، 

حتى اإن مراقب القاعة يف املكتبة الظاهرية 

ونحن من رواد املكتبة كان ينهرنا حني يرانا 

أو نتهام�س �ساحكني والاأعتقد اإن ما  نلع������ب ا

و�سعه اأمامنا املرتجمون يف تلك املرحلة من 

أياً منها  أمه������ات الكتب املرتجمة ق������د فاتني ا ا

وهكذا فقد �رصبت من خمتلف الينابيع وبال 

حتديد ومل يتدخل يف بناء روحي و�سخ�سيتي 
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أبنائنا. اأحد كما تدخلنا يف ا

- اأنت تكت���ب يف ال�سحافة مقاالت 

تلف���ت النظر فهل ت���رى اأنك باملقاالت 

هذه توؤكد نظرتك اإىل احلياة كاأديب؟

• لق������د اأحدث������ت وب������كل توا�س������ع )اأدب 

ن  أين واالآ ن جزا الن�سيحة( فاأ�سدرت حتى االآ

أن������ا اأكتب ه������ذه ال�سطور اجلزء  يوج������د يل وا

عالم  الراب������ع يف ق�سم الرقاب������ة يف وزارة االإ

دب اجلديد الذي  أتاب������ع الكتابة يف هذا االأ وا

دبية املعروفة  جنا�س االأ ميكن اأن ي�سمل كل االأ

فاأنت فيه ح������ر من كل ال�������رصوط والقوالب 

واالجتهادات واأرجو اأن يرتك اأدب الن�سيحة 

أنني اأكتب  �س������واق وطاملا ا أث������ره وتاأثريه يف االأ ا

اأدب الن�سيحة )اجلدي������د وال�سامل( فاإن ما 

أكتبه يوؤكد عملي وهديف وكذلك نظرتي يف  ا

احلياة!

امل�ستقب���ل  م�ساريع���ك يف  ماه���ي   -

اأدبيًا اأو تلفزيونيًا؟

• يتزاي������د اخل������وف عندي م������ن خو�س 

جتربة تلفزيونية جدي������دة وذلك ملا اأالحظه 

من ت�سخيم ال������ذات يف هذا املجال فاملمثل 

اجلديد ال������ذي يحتاج اإىل )ف������ت خبز( كما 

عالم اليوم جنم! واملنتج  يقولون ا�سمه يف االإ

يريد ع�������رصة ماليني م������ن امل�سل�سل واملخرج 

يريد ع�رصة ماليني وقد يكون املنتج واملخرج 

واحداً! والوا�سطة ط������اف بها معهد التمثيل 

وطافت ب������ه وطارت ف������وق الروؤو�س واأخذت 

املقدم������ة الو�ساطات واملح�سوبي������ات. واليوم 

حتى الكات������ب واملط������رب بالوا�سطة وميكن 

اأن يدبر نف�س������ه فما بالك باملمثل؟! واملوهبة 

موج������ودة واحلمد هلل! واإذا حتدثت ودافعت 

عن الن�س وما يحتاج يكرهونك بل يحاربونك 

وكاأنك عدو مبني وه������ل يوجد عندنا اأ�ساًل 

نتاج  ع������دد كاف من املمثل������ني )املحرتفني( الإ

م�سل�س������ل واح������د يف ثالث������ني حلق������ة ويكون 

م�سل�س������ل –بيئة- وينقلن������ا اإليها يف كل �سيء 

فيه������ا؟! فكي������ف اأقدم ن�س������اً ميثل������ه هوؤالء 

داء؟!  رب������اح وق�سور االأ ويرمتي بني جنون االأ

أنه قد ي�سب������ب يل اجللطة فقط  م������ن املوؤكد ا

ل االنتظار.. فاأنا  ال غ������ري وهكذا فاإنني اأف�سِّ

واح������د من الذين ينتظ������رون فرج اهلل وفرج 

اهلل موج������ود وقريب اإن �س������اء اهلل!. اأما من 

دبي والتلفزيوين فلدي ق�سة  نتاج االأ حيث االإ

م�سل�سل جديدة معا�رصة وجادة وال�سخ�سيات 
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أنني  أين؟!. كما ا ال تفارق ذهني ولكن مل������ن وا

أتابع كتابة جمموعة ق�س�س جديدة. ا

- اأع���رف اأن���ك اأ�سهمت يف حميطك 

بافتت���اح مدر�سة؟ ق�ش علّي ق�سة هذه 

املدر�سة وملاذا افتتحتها؟

• حني ترك������ت العمل ال�سحفي بحثاً عن 

عم������ل حر يكون يل فيه دخ������ل اأف�سل مل اأجد 

مهنة اأكرث �رصفاً يف هذا الكون برمته اأف�سل 

م������ن التعليم وكذل������ك مل اأجد عم������راً األطف 

أن�ساأت  واأجمل واأحلى م������ن الطفولة وهكذا ا

رو�سة اأطفال و�سار عندي نحواً من خم�سمئة 

طفل وعملت م������دة اثني ع�رص عاماً مع هذه 

الرباعم والزه������ور املتقافزة ثم غلبني اإن�سان 

أيام �سامية  الكات������ب فعدت وكتبت م�سل�س������ل ا

 الواليات واملحاربات 
َّ
ولكن جناحه �ساق علي

الم فراأيت اأن اأبقى مبتعداً حتى يفرجها  واالآ

أنتظر فرج اهلل من جديد!.  علي اهلل، وعدت ا

أ�ستطيع القول: لقد خ�رصت وخ�رص امل�ساهد  وا

أيام زمان وعن  اأكرث من م�سل�س������ل عن ال�سام ا

حياتنا حالياً ب�سبب ذلك.

- اأن���ت مق���ل، فما �سبب ه���ذه القلة 

يف نتاجك؟

• قد تكون هذه امل�ساألة طبيعية وقد اأكون 

أمل�س������ه اأن ال�سبب هو عدم  ك�س������والً ولكن ما ا

اال�ستقرار يف العم������ل الكتابي فاأنت تخ�سى 

أو املمثل  عل������ى الن�س م������ن تعديل املخ������رج ا

وعلي������ك اأن تكون حار�س������اً على اجلميع ويف 

نتاج حتى ت�سمن  كل اجتماعاتهم ومراحل االإ

بقاء جملتك كما هي اإنك اإذا مل ت�سطدم مع 

نه يريد التوفري فقد يحدث ذلك مع  املنتج الأ

املخرج ال������ذي ال ي�سعر باأهميته دون التغيري 

يف الن�س اأو مع املمثل الذي يحب اأن يحذف 

ه������ذه اجلملة وي�سع غريه������ا. اإنك اإذا اأردت 

اأن حتاف������ظ على الن�س كم������ا هو يف بالدنا 

فاإن������ك حتتاج اإىل مئة )هرقل( هذا مع العلم 

باأن التعديل بعد املناق�سة والطباعة يعترب يف 

العامل كله من الكفر!

- مب���اذا توج���ه ال�سب���اب وال�ساب���ات 

دبية اأو  الذي���ن يحبون الكتابة �سواء االأ

التلفزيونية؟

أبنائي من  • اأوجه ال�سباب وال�سابات من ا

أو التلفزيونية  دبية ا الذي������ن يحبون الكتابة االأ

لهي(  فاأق������ول: ابحثوا اأوالً ع������ن )الت�سفري االإ

عندكم فهل توجد عندك������م هذه اال�ستجابة 
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النف�سية والوجدانية للكتابة والتي ي�سمونها 

ع������ادة )املوهبة( فاإذا كان������ت موجودة.. فال 

تكرتثوا ل�س������يء وال ت�سمعوا ملعرت�س واعلموا 

قوى دائماً وتابعوا! أنتم االأ أنكم ا ا

أما اإذا كانت هذه اال�ستجابة غري موجودة  ا

طبيعياً فاأنتم �ستعملون عك�س التيار و�ستعانون 

أو تزي������دون م�ساح������ات ال�سعف  وتف�سل������ون ا

دبية والكتابية عموماً  والتفاهة يف حياتنا االأ

خر الذي لكم  و�ستخ�رصون بذل������ك عملكم االآ

وبانتظارك������م وي�سعدكم وت�سعدونه ويكرب بكم 

وتكربون به.

¥µ
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كتاب ال�شهر

احلوار اأوًل.. احلوار دائمًا

اآخر الكالم

رامية دم�صق وبردى الآ

اإعداد: اأحمد احل�صني

اإعداد وتقدمي: حممد �صليمان ح�صن

رئي�س التحرير
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ثري:  اكت�شافات اأثرية يف البلعا�س وتل امل�رشفة الأ

ثري������ة ال�سورية الفرن�سية  ك�سف������ت اأعمال التنقي������ب التي تنفذها البعثة الأ

امل�سرتك������ة يف موقع جبل البلعا�س بحماة عن �سويتني معماريتني متثالن جزءاً 

من قري������ة قدمية يف املوقع يعود تاريخهما لبدايات ع�رص النيوليت 10 اآلف 

�سنة قبل امليالد.

❁❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�صورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

اأحمد احل�سني
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وق������ال عبد القادر ف������رزات رئي�س دائرة 

وىل ه������ي عبارة  آث������ار حم������اة اإن ال�سوية الأ ا

عن اإن�س������اءات معمارية ب�سيط������ة تتاألف من 

حجارة مر�سوفة بطريق������ة دائرية و�سفوف 

أو اإن�ساءات  من احلج������ارة على �سكل جدران ا

أو بي�سوية ال�سكل يف حني مت الك�سف  دائرية ا

قدم عن  يف ال�سوية املعمارية الثانية وهي الأ

أت������ني معماريتني متثالن ق�سماً من قرية  من�سا

ترجع لع�رص النيوليت ولكن ب�سورة معمارية 

وهند�سية خمتلفة عن تلك التي اكت�سفت يف 

حو�س الفرات وفل�سطني. 

أ�س������ار ف������رزات اإىل اأن الع�رص احلجري  وا

ثرية  عرف يف امل�رصق من خالل احلفريات الأ

يف وادي الف������رات وحو�سة دم�سق وفل�سطني 

وبقيت م�ساح������ات وا�سعة بني هذه التكتالت 

اجلغرافية الكبرية والقاحلة يف اأغلبها حتى 

يومنا هذا غري مدرو�س������ة ب�سكل م�ستفي�س، 

ثرية  مو�سحاً اأن الفر�س������ة �سنحت للبعثة الأ

عوام  ال�سورية الفرن�سي������ة امل�سرتكة خالل الأ

ال�سابقة للتعرف على جبل البلعا�س والك�سف 

عن وجود �سكاين خالل فرتة ما قبل التاريخ 

اإ�ساف������ة اإىل الك�س������ف عن طبيع������ة امل�ساكن 

والجتماعي������ة  القت�سادي������ة  والن�ساط������ات 

ن�سانية بني خمتلف مواقع هذه  والعالقات الإ

أنواع  املنطق������ة ف�سال عن حتديد الربط بني ا

الوجود ال�سكاين يف جب������ل البلعا�س واملراكز 

الك������ربى املعروفة يف منطق������ة امل�رصق خالل 

الع�رص احلجري. 

بدوره لفت الدكتور عبد ال�سالم الب�سمكي 

آثار حماة اإىل اأن ما مييز  الباح������ث يف دائرة ا

أنه يوؤرخ لع�رص النيوليت  ثري ا هذا املوقع االأ

يف �سورية والذي يقع خ������الل الفرتة املمتدة 

ب������ني 10 اآالف و6 اآالف ع������ام قب������ل امليالد 

وخ�سو�س������ا اأن هذه الف������رتة متيزت بتحول 

هم يف تاريخ الب�رصية جت�سد  ح�ساري كان االأ

بانتقال جمتمع������ات الع�رص احلجري القدمي 

م������ن حياة التنق������ل وال�سي������د وااللتقاط اإىل 

حياة اال�ستق������رار وزراعة املحا�سيل وتدجني 

مر الذي قاد اإىل ن�سوء القرى  احليوانات االأ

وىل ومن بينها القرية املكت�سفة  الزراعي������ة االأ

يف هذا املوقع والتي �سكلت عالمة فارقة يف 

جمتمع������ات الع�رص احلجري احلديث لكونها 

اأنتجت طعامه������ا باالعتماد عل������ى مواردها 

املحلية ما �س������كل انعطافاً جذريا يف التاريخ 

ن�س������اين يطلق عليه الباحث������ون ا�سم الثورة  االإ

أو الثورة النيوليتية. الزراعية ا

ويف موق������ع تل امل�رصف������ة بحم�س عرثت 

ملاني������ة امل�سرتكة خالل  البعثة ال�سوري������ة � االأ



�شفحات من الن�شاط الثقايف

العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 366

اأعم������ال التنقيب التي قام������ت بها يف املدفن 

الثاين م������ن الق�رص امللك������ي يف مملكة قطنا 

أثرية يعود تاريخها  ثري على 50 قطع������ة ا االأ

أواخ������ر فرتة الربون������ز الو�سيط 1600 - اإىل ا

ثار املكت�سفة  1650 قبل امليالد، ت�سمنت االآ

أ�سواره ذهبي������ة مر�سعة بحجر له �سكل ختم  ا

دائري م�سنوع من ال������الزورد وم�سبكني من 

خرى امل�سنوعة  الذهب وعددا من امل�سابك االأ

م������ن الربونز ورقاقة ذهبية ر�سم عليها �سجر 

نخيل وج������رة �سغرية م�سنوع������ة من �سفاف 

كري�ستايل ومتثال فر�س النهر ج�سمه م�سنوع 

أ�سه ممزوج باألوان خمتلفة وهو  من احلجر ورا

�سل ويعتقد باأنه و�سل اإىل  متثال فرعوين االأ

هذا املوقع من خ������الل الهدايا التي كان يتم 

تبادلها بني املمالك. 

وح������ول اأهمي������ة ه������ذه املكت�سف������ات قال 

الربوف�س������ور بي������رت بفالرتن������ر رئي�������س البعثة 

ملانية العاملة يف مملكة قطنا بتل امل�رصفة  االأ

ثرية التي عرثت  ث������ري اإن املكت�سف������ات االأ االأ

عليها البعثة تدل على اأن مملكة قطنا كانت 

حتظى بنفوذ وعالقات دولية وجتارية هامة 

لك������ون املدفن املكت�سف مليئ������ا بالهدايا التي 

كانت تدفن مع املوت������ى والتي كانوا يتلقونها 

من بالد الرافدين ووادي النيل. 

أنه من املرجح اأن تكون الهياكل  م�سيفاً ا

آنذاك  العظمية املكت�سفة عائدة لعائلة امللك ا

أو اأحد اأقاربه نظرا لطريقة العناية امللحوظة  ا

بالدفن واملت�سمنة و�سع كل حاجيات واأغرا�س 

امليت والهدايا اإىل جانبه م�سرياً اإىل اأن اللقى 

تدل على وجود عالقات ثقافية كانت قائمة 

آنذاك بني مملكة قطنا والفراعنة وبالد ما  ا

بني النهري������ن اإ�سافة اإىل العالقات التجارية 

مع بالد البحر املتو�سط. 

واأو�سح رئي�س البعثة اأهمية مملكة قطنا 

لف الثاين  يف ع�رص الربون������ز الو�سيط يف االأ

قبل امليالد حيث كانت تعد من اأهم املمالك 

كم������ا اأن الق�رص امللكي فيها هو اأكرب الق�سور 

ثري������ة يف �سوري������ة الفت������ا اإىل اأن عمليات  االأ

التنقيب تتم بدقة عالية بهدف احلفاظ على 

املكت�سف������ات ودرا�ستها وت�سويرها وت�سجيلها 

)1(
ومعرفة كل حقبها الزمنية. 

�سلمي:  متحف الفن االإ

بعد انتهاء اأعمال ترميمه، افتتح متحف 

أبوابه اأمام اجلمهور  �سالمي بالقاهرة ا الفن االإ

من جديد.

ثار اأغلق املتحف  على لالآ وكان املجل�س االأ

�سالمي العام 2003 من اأجل ترميم املبنى  االإ

الذي �سيد يف ع�رص اخلديوي حلمي عبا�س 
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الثاين ع������ام 1903 اإىل جان������ب ترميم عدد 

ثرية املوجودة فيه والتي  كبري من القط������ع االأ

ي�س������ل عددها اإىل 103 اآالف قطعة خمتلفة، 

وا�ستغرق������ت عملية ترمي������م املتحف حوايل 

ثمانية اأعوام بتكلفة اإجمالية و�سلت اإىل 58 

مليون جنيه م�رصي.

وكانت اإدارة قط������اع املتاحف يف املجل�س 

ث������ار عملت عل������ى اإ�سافة مبنى  عل������ى لالآ االأ

اآخر للمتح������ف بني على الط������راز املعماري 

دارة وقاع������ة االجتماعات واملكتبة  نف�سه لالإ

ثرية واال�سرتاح������ة املخ�س�سة  واملخ������ازن االأ

للزوار، وبهذه الطريق������ة مت توفري 25 قاعة 

عر�س متحفي مزودة باأنظمة اإنذار واإطفاء 

ومراقبة بالكامريات.

أبرز القط������ع املعرو�سة اإبريق اآخر  ومن ا

خلفاء بني اأمية مروان بن حممد وهو م�سنوع 

من الربونز، ويعود ل�سنة 132 هجرية، ويعد 

بريق م������ن اأهم مقتني������ات املتحف  ه������ذا االإ

�سالمي وكان عرث عليه بالقرب من مقربة  االإ

م������روان بن حمم������د الواقعة بجان������ب مدينة 

بريق هذا اال�سم  بني �سوي������ف واأطلق على االإ

بريق كان من  لكن������ه ال يوجد ما يثب������ت اأن االإ

مويني، ومن القطع  مقتنيات اآخر اخللفاء االأ

أيقونة  الن������ادرة يف اإحدى خزائن العر�������س، ا

عليه������ا �سورة امل�سيح ع������رث عليها يف منطقة 

أثري������ة اإ�سالمية  الف�سط������اط و�س������ط منطقة ا

فتمت اإ�سافتها �سمن مقتنيات املتحف. 

�سالمي �سيد يف  يذكر اأن متحف الفن االإ

قلب القاهرة التاريخ������ي وي�سم بني جنباته 

�سالمية من  جمموعات متنوعة من الفنون االإ

الهند وال�سني واإيران مروراً بفنون اجلزيرة 

العربي������ة وال�سام وم�������رص و�سم������ال اأفريقيا 

�سالمي،  ندل�س وغريها من دول العامل االإ واالأ

ويع������د اأكرب متحف اإ�سالمي فن������ي يف العامل، 

ول/دي�سمرب  وق������د افتت������ح يف 28 كان������ون االأ

أ�سهر  1903 يف مي������دان »باب اخلل������ق« اأحد ا

�سالمية. ميادين القاهرة االإ

وي�س������م املتح������ف جمموع������ة ن������ادرة من 

يراين  خت������ام وال�سج������اد االإ املن�سوج������ات واالأ

والرتكي واخلزف والزجاج العثماين وجمموعة 

نادرة من اأدوات الفلك والهند�سة والكيمياء 

دوات اجلراحي������ة واحلجامة التي كانت  واالأ

�سالمية املزدهرة،  ت�ستخدم يف الع�س������ور االإ

أ�سالي������ب قيا�س امل�سافات  اإ�ساف������ة اإىل ذلك ا

واأدوات قيا�س الزمن مثل ال�ساعات الرملية 

وجمموع������ة نادرة من امل�س������كاوات امل�سنوعة 

من الزجاج املم������وه باملينا وجمموعة اخلزف 

امل�������رصي والفخار م������ن حفائ������ر الف�سطاط 

واخلزف ذو الربيق املعدين الفاطمي.
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�سالم������ي  االإ الف������ن  متح������ف  ويحتف������ظ 

موي  مبجموع������ات متميزة من اخل�س������ب االأ

ومنه������ا اأفاريز خ�سبية م������ن جامع عمرو بن 

العا�س ترج������ع اإىل بدايات الق������رن الثامن، 

كم������ا ي�سم اأخ�ساب م������ن الع�رص العبا�سي يف 

م�رص وخ�سو�سا من الع�رص الطولوين الذي 

يتميز بزخارفه التي ت�سمى »طراز �سامراء« 

وهو الذي انت�رص وتطور يف العراق وي�ستخدم 

أو امل�سط������وف لتنفيذ العنا�رص  احلفر املائل ا

الزخرفية على اخل�سب اأو اجل�س وغريها.

أق������دم �ساهد قرب  وي�س������م املتحف كذلك ا

م������وؤرخ بعام 650 ميالدية »31 هجرية« ومن 

املخطوط������ات النادرة الت������ي ي�سمها املتحف 

ع�ساب« للغافقي، وم�سحف  كتاب »فوائد االأ

نادر من الع�������رص اململوكي واآخر من الع�رص 

م������وي مكتوب عل������ى رق الغزال اإىل جانب  االأ

العديد من امل�ساحف املخطوطة واملزخرفة 

مباء الذهب.

ومن املع������ادن يوج������د يف املتحف مفتاح 

الكعبة امل�رصفة من النحا�س املطلي بالذهب 

�������رصف �سعبان  والف�س������ة با�س������م ال�سلطان االأ

ودين������ار من الذه������ب يع������ود اإىل العام 697 

ميالدي������ة »77 هجرية« وترج������ع اأهميته اإىل 

كون������ه اأقدم دينار اإ�سالم������ي متَّ  العثور عليه 

ن. اإ�ساف������ة اإىل جمموع������ة متميزة من 
اإىل االآ

وزان متث������ل بداية  خت������ام واالأ املكاح������ل واالأ

موي والعبا�سي ونيا�سني  �سالمي االأ الع�رص االإ

أنواط وقالئد م������ن الع�رص العثماين واأ�رصة  وا

حمم������د علي، كم������ا ي�سم جمموع������ات قيمة 

من ال�سجاد م������ن ال�س������وف واحلرير ترجع 

اإىل الدولة ال�سلجوقي������ة واملغولية وال�سفوية 

والهندية املغولي������ة يف فرتة القرون الو�سطى 

)2(
امليالدية.

غ���ازي  ال�سع���ودي  الروائ���ي  وف���اة 

الق�سيب: 

ت������ويف وزير العم������ل ال�سع������ودي الدكتور 

غ������ازي الق�سيبي عن عم������ر ناهز 70 عاماً، 

بعد معاناة طويلة مع املر�س. 

والق�سيب������ي ه������و، ع������الوة عل������ى مهامه 

الر�سمي������ة كوزير للعم������ل ال�سع������ودي، اأديب 

وقا�س و�ساعر وله من�س������ورات عديدة، وقد 

تقلد منا�س������ب حكومية عديدة، منها: وزارة 

ال�سح������ة واملياه والكهرب������اء والعمل، اإ�سافة 

اإىل عمله �سفرياًً للملكة العربية ال�سعودية يف 

العديد من البلدان.

يُ�س������ار اإىل اأن الكثري م������ن كتب الق�سيبي 

مل تت������م اإجازتها من قبل رقاب������ة املطبوعات 

لدخ������ول ال�سعودية، فيما ُع������رف عنه تندره 
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بذلك وترديده الدائم باأن املنع يخدم العمل 

دبي ويزيد �سهرته. االأ

ديب الراح������ل نحو 20 كتابا ورواية،  ولالأ

ف�سال عن كم كبري م������ن امل�ساركات الكتابية 

واملحا�رصات وغريه������ا. وموؤلفاته يف ال�سعر 

�س������ج«، »اللون عن  »�س������وت من اخلليج«، »االأ

أ�سعار من جزائر اللوؤلوؤ«، »�سحيم«،  وراد«، »ا االأ

و»لل�سهداء«.

احلري������ة«،  »�سق������ة  الرواي������ة:  ويف 

»الع�سفوري������ة«، »�سبع������ة«، »هم������ا«، »�سعادة 

أبو �سالخ  ال�سف������ري«، »دن�سك������و«، »�سلم������ى«، »ا

الربمائي«، »اجلنية«.

�سئلة الكربى«،  ويف الفكر: »التنمية«، »االأ

»الغزو الثقايف«، »اأمريكا وال�سعودية«، »ثورة 

دارة«، وعلى  يف ال�سنة النبوية«، »حياة يف االإ

الرغم م������ن اأن ع������دداً من كت������ب الق�سيبي 

اأحدثت �سجة اأوقات �سدورها اإال اأن اأعماله 

كرب  الروائية هي الت������ي حظيت بالن�سيب االأ

من ال�سجيج واملنع.

وكان������ت اأوىل روايات������ه »�سق������ة احلرية« 

التي �س������درت يف العام 1994، وحتكي واقع 

ال�سب������اب العرب������ي خ������الل الف������رتة »1948- 

أبط������ال الرواية يف  1967«، حي������ث يعي�������س ا

�سقة يف مدينة القاهرة، و�سط اأجواء فكرية 

و�سيا�سية عا�سف������ة بتوجهات فكرية خمتلفة 

لكل منهم وتكون لهم بطوالتهم اخلا�سة مع 

حداث. وكان������ت الرواية ممنوعة يف  تلك االأ

ال�سعودية اإىل وقت قريب.

واأما روايته »دن�سكو« فقد كتبها بعد ف�سله 

يف الفوز مبن�سب مدير منظمة االأمم املتحدة 

للثقافة والعلوم »اليون�سكو« يف العام 1999، 

وتتناول ق�س�سا لعدة مر�سحني للمنظمة من 

أثناء  قارات خمتلفة، حي������ث وعد الق�سيبي، ا

تر�سح������ه للمن�سب بكتابة رواي������ة اإذا مل يفز، 

مر الذي وفى به. وهو االأ

وتر�سم روايت������ه »�سبعة« التي �سدرت يف 

العام 2003 �سورة �ساخ������رة للواقع العربي، 

ممثل������ة يف �سب������ع �سخ�سي������ات يختلفون يف 

اأفكارهم واأعماله������م ويت�سابهون يف الرك�س 

خلف �سي������دة واحدة تعم������ل مقدمة لربنامج 

تلفزي������وين، حيث يقعون �سحية لها يف نهاية 

املطاف.

واأما روايت������ه »الع�سفورية« ال�سادرة يف 

العام 1996، فقد ج������اءت مرة اأخرى لر�سم 

م�سه������د �ساخ������ر للواقع العرب������ي، ولكن هذه 

امل������رة على ل�سان بروف�س������ور يرقد يف م�سفى 

ويق�������س عل������ى طبيب������ه بط������والت وحكايات 

�ساخرة تخفي يف طياتها هزال فكريا ب�سيغة 
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كوميدية، تقم�س خاللها الق�سيبي �سخ�سية 

الربوف�سور لي�رصح الواقع العربي على طريقة 

»خذوا احلكمة من اأفواه املجانني«.

وتبلغ ال�سخرية من الواقع العربي مداها 

أبو �س������الخ الربمائي« ال�سادرة يف  يف رواية »ا

العام 2002، حيث ي�سخر الق�سببي من النا�س 

والزعم������اء يف العامل العرب������ي، الذين يدعون 

امتالك القدرات اخلارقة ومعرفة كل �سيء، 

حي������ث تطوف الرواية حول الع������امل يف اأزمنة 

خمتلفة بقالب فكاه������ي �ساخر، حيث ي�سبح 

ول  العربي بط������ل الرواية، ه������و امل�ست�سار االأ

للزعم������اء وال�سيا�سيني و�ساحب القدرة على 

االت�سال باجل������ن، وهو من اخ������رتع الهاتف 

أنابيب النفط وغريه������ا من البطوالت  وم������د ا

الوهمية.

اأما روايته »اجلني������ة« ال�سادرة يف العام 

أ�سب������ه ما تك������ون ببحث علمي  2006 فه������ي ا

عن اجلن، ذيله الق�سيبي بع�رصات املراجع، 

ورف�س اأن يطلق عليها م�سمى رواية، مكتفيا 

أنها يف الوقت ذاته  بو�سفها باحلكاي������ة. اإال ا

أل������ف ليلة وليلة،  اأمن������وذج معا�رص حلكايات ا

حيث يق������ع بطل الرواي������ة »�س.�س.�س« يف 

أة من اجل������ن ويدخل معها اإىل عامل  حب امرا

اجلن ليكت�سف هذا العامل املجهول.

وقد نعى الدكتور اإ�سماعيل �رصاج الدين 

�سكندري������ة ال�ساعر واملفكر  مدير مكتب������ة االإ

ال�سعودي الدكتور غازي الق�سيبي، وقال يف 

�سهادة له عن الراحل »عرفته قوّي ال�سكيمة، 

طوي������ل الب������اع، ال يحيد عن هدف������ه، وا�سح 

احلجة، منطقي التفكري، مو�سحاً اأن الرجل 

م������ّر على مدار حيات������ه بالكثري من التجارب 

احلياتية الت������ي مل تزده اإال �سجاعة وثباتا؛ اإذ 

دبية �سجة كربى  اأحدثت معظ������م موؤلفاته االأ

حال طبعها، وُمنع كثري منها من التداول يف 

بل������ده، وهاجمه �سيقو التفك������ري واملت�سلطون 

أنف�سهم ق�س������اة على الفكر  الذي������ن ن�سب������وا ا

بداع، مربزاً روح التعاون التي كان عليها  واالإ

الراح������ل يف جم������االت عمل������ه، واملواقع التي 

)3(
�سغلها«.

اإمارة عجمان يف مو�سوعة كربى: 

�س������درت ع������ن مرك������ز وثائ������ق عجمان، 

عالم فيها  وبالتعاون مع دائ������رة الثقافة واالإ

مو�سوعة وثائق عجم������ان، التي تعد م�سدراً 

�سام������اًل ي������وؤرخ لذاك������رة امل������كان، وجغرافية 

ن�سان العماين يف بيئته  عمان، ويوثق �سرية االإ

وحميطه ويف تفاعله مع املكونات احل�سارية 

زمن������ة يف ذلك املكان  الت������ي تراكمت عرب االأ

ن�سان ل�������رصوط حياته املادية  وعن اإنت������اج االإ
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واملعنوية واالرتقاء بتلك ال�رصوط من �سيغها 

كرث تركيبا وتعقيدا  الب�سيطة اإىل ال�سي������غ االأ

وفقا للتحوالت التي تطراأ على املكان بفعل 

أو املوؤثرات اخلارجية.  العوامل الداخلية ا

أ املو�سوع������ة بتاري������خ عجمان من  وتب������دا

أدلة  لف ال�ساد�س قبل امليالد حيث وجدت ا االأ

حفرية عل������ى اأن الرقعة اجلغرافية لعجمان 

ن�س������ان منذ وقت مبكر من التاريخ  �سكنها االإ

ث������ار يف منطقة ال������زوراء التي  وم������ن ذلك االآ

تع������ود اإىل ما بني /6500 ق. م و12 األف ق. 

م، ونقو�������س م�سفوت يف ما بني 6000 ق. م 

و3000 ق. م، ومداف������ن املويه������ات 4200 ق. 

م والفرتات الالحق������ة ومقابر املنامة 3800 

ثار  ق. م، والف������رتات الالحقة، فتدل تلك االآ

ن�سان، واأقام فيها  على اأن املنطقة �سكنها االإ

اأمناطاً من احلياة تقوم على اقت�ساد ال�سيد 

والزراع������ة. كما تدل النقو�������س املوجودة يف 

بع�������س املناطق اأن اإن�سان تلك الع�سور و�سل 

اإىل درجة متقدمة م������ن التح�رص واالجتماع 

تتجاوز الفرتة البدائية. 

أبواب،  وتنق�س������م املو�سوع������ة اإىل ت�سع������ة ا

وىل  ول اجلذور التاريخية االأ يتناول الباب االأ

مارات وحق������ب االزدهار احل�ساري فيها  لالإ

اإ�سافة  واالجتماعية،  واملقومات احل�سارية 

لعجم������ان  وىل  االأ احل�ساري������ة  احلي������اة  اإىل 

ث������ار املكت�سفة يف مناطق  كم������ا تدل عليها االآ

م�سفوت والزوراء واملويهات واملنامة.

وخ�س�������س الباب الثاين للتاريخ احلديث 

م������ن 1580 اإىل 1928 وتناول البنية القبلية 

وت�سكل التحالفات ال�سيا�سية وبروز نفوذ »اآل 

مارة عجمان.  النعيم« والت�سكيل ال�سيا�سي الإ

أم������ا الباب الثال������ث فخ�س�������س للتاريخ  ا

أ من  املعا�������رص م������ن 1928 اإىل 2010، ويبدا

ت������ويل ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 1928 

مارة،  – 1981 ال�سلط������ة حيث وطد اأركان االإ
وتن������اول هذا الباب حي������اة واإجنازات ال�سيخ 

حمي������د بن را�س������د النعيمي ع�س������و املجل�س 

على حاكم عجمان واإجنازاته على طريق  االأ

م������ارة وامل�سارك������ة يف بناء �رصح  حتدي������ث االإ

مارات احلديثة.  االإ

واعتنى الباب الرابع بال�سخ�سية والبيئة 

أ�سكال  مارة وا والعم������ران، وتعر�س لطبيعة االإ

العمران القدمي فيها وطرق الري وا�ستجالب 

وىل وتو�سعاتها  املياه، ثم تناول نواة املدينة االأ

و»الفرجان« واحل������ارات القدمية واحل�سون 

خوار واملواين.  براج واالأ واالأ

و�سمل الباب اخلام�س احلياة االقت�سادية 

ممثلة يف الغو�س وجتارة اللوؤلوؤ والغو�س يف 



�شفحات من الن�شاط الثقايف

العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 372

�سقطرة و�سي������الن ودهلك والثقافة املرتبطة 

بذلك الن�ساط من ق�س�س و»نهامات« يوؤلفها 

البحارة، كم������ا تناول �سي������د ال�سمك والنقل 

�سف������ار اخلارجي������ة والتج������ارة  البح������ري واالأ

الرئي�س������ي  كال�س������وق  ال�سعبي������ة  �س������واق  واالأ

»العر�س������ة« وال�سوق الغربي وال�سوق ال�رصقي 

و�سوق احللويات كما تناول الزراعة واحلياة 

الريفية. 

وتناول الباب ال�ساد�س احلياة االجتماعية 

والت�سكيالت الفئوية والتعليم وال�سحة، فيما 

تطرق الب������اب ال�سابع للحي������اة الثقافية من 

أدبية و�سعر و�سعراء وجوائز وفنون  جمال�������س ا

�سعبي������ة ومكتب������ات وتعر�س الب������اب الثامن 

أنواعها القدمية واحلديثة.  للريا�سة بكافة ا

واأفا�ست املو�سوعة يف احلديث عن تاريخ 

ال�سعر يف عجمان وخا�سة الق�سيدة النبطية 

وعن �سعراء عجمان الذين ذاع �سيتهم وهم 

كرث منه������م: �سامل الظف������ري، ورا�سد بن ثاين، 

ورا�سد بن خ�سيف، ونا�رص الغمال�سي، وحمد 

بن حمارب، ورا�سد اخل�رص، وحمد بو�سهاب، 

وربيع بن ياق������وت، وغريهم كثري، وقد تناول 

غرا�س التقليدية ومظاهر  ال�سعراء جميع االأ

احلياة يف عجمان قدميا. 

وقال مانع خلف������ان ال�سام�سي مدير عام 

مرك������ز وثائق عجم������ان: اإن اإم������ارة عجمان 

ر�سي������ف باعتبار  أول������ت اأهمي������ة خا�س������ة لالأ ا

مارة من النمو  اأن املرحل������ة التي تعي�سه������ا االإ

والتطور والتحدي������ث ت�ستوجب وجود مركز 

يعنى باملعلوم������ة بكافة �سوره������ا ويف جميع 

أنه بناء على ذلك متَّ  جماالتها وكل اأزمانها، وا

اإن�ساء مركز متخ�س�س ي�سمي »مركز وثائق 

عجمان«. 

أ�س������ار مان������ع  وح������ول تاأ�سي�������س املرك������ز ا

ال�سام�سي اإىل اأن الدافع الرئي�سي اإىل اإن�سائه 

مارة املتزايدة لوجود مثل هذا  ه������و حاجة االإ

املركز الذي يخدم دوائرها وموؤ�س�ساتها، ويف 

ر�سيف،  الوقت ذاته يواكب اهتمام الدولة باالأ

وقد ب������داأت الفكرة بتو�سي������ات مرفوعة من 

ع������الم يف اإمارة  رئي�������س دائرة الثقاف������ة واالإ

عجمان �سنة 2007 بعد معاينة الدرا�سة التي 

اأجنزها املركز الوطني للوثائق والبحوث يف 

ر�سيف يف عجمان  أبوظب������ي( عن و�سعية االأ )ا

يف اإطار التعاون ب������ني املركز ودائرة الثقافة 

عالم يف عجمان،.  واالإ

وعن اأهداف ومهام املركز والدور الذي 

يق������وم به يف تعزيز م�سرية عجمان النه�سوية 

أك������د ال�سام�س������ي اأن املرك������ز يق������وم بتجميع  ا

الوثائق التاريخية والوثائق اخلا�سة والوثائق 
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�رصاف على حفظها وت�سنيفها  ال�سفهية واالإ

اأوعية  بكاف������ة الو�سائ������ل العلمية بو�سفه������ا 

ر�سمية للمعلومات الالزم������ة للبحث العلمي 

وذلك لتت������م اال�ستفادة منها على نحو يحقق 

امل�سلح������ة العامة، ويف �سبي������ل حتقيق ذلك 

يخت�������س املركز بتلقي وا�ست������الم جميع هذه 

أنواعه������ا التي تهم م�سلحة  الوثائ������ق بجميع ا

م������ارة وفق������ا للقواعد القانوني������ة النافذة  االإ

خر  دارة من وقت الآ التي يعتمدها جمل�س االإ

وجمع وتوثيق مادة الوثائق ال�سفوية وحفظها 

وتي�س������ري ا�ستخدامه������ا بالطريق������ة العلمي������ة 

أو  املنا�سبة وجمع الوثائ������ق املتعلقة بالدولة ا

مارة واملوجودة خارج الدولة اأو جمع �سور  االإ

منه������ا وتي�سري ا�ستخدامه������ا واال�ستفادة منها 

ر�س������ادات والكتيبات  واإع������داد الفهار�س واالإ

)4(
خرى.  واملطبوعات االأ

اجلزائر تنعى الطاهر وطار: 

رح������ل �سيخ الرواي������ة اجلزائرية الطاهر 

وط������ار عن عمر ناه������ز 74 عاما بعد مر�س 

ألزمه الفرا�س نحو عامني. ع�سال ا

وقال رئي�س احلكومة اجلزائرية ال�سابق 

عبد العزيز باخلادم: اإن وفاة الطاهر وطار 

مة كلها.  خ�سارة لي�س فق������ط لعائلته لكن لالأ

عندم������ا ننحني اأمام جثمان������ه ندرك الفراغ 

الكبري ال������ذي تركه رحيل������ه، وبدورها قالت 

وزي������رة الثقافة اجلزائري������ة: اإن الراحل كان 

مبثاب������ة مدر�سة حقيقي������ة، األهمت املبدعني 

جانب. والطلبة والباحثني العرب واالأ

ولد الطاهر وطار يف 15 اأغ�سط�س/اآب 

ع������ام 1936 يف دائرة �سدرات������ة بوالية �سوق 

اهرا�������س يف اأق�س������ى �رصق اجلزائ������ر، تلقى 

تعليمه االبتدائي والثانوي مبدر�سة مداورو�س 

التابعة جلمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني، 

ثم مبعه������د ابن بادي�س بوالي������ة ق�سنطينة ثم 

بجامع الزيتونة بتون�س.

ويف العام 1956 التح������ق بثورة التحرير 

اجلزائرية وان�سم اإىل �سفوف جبهة التحرير 

الوطني، حتى ا�ستقالل البالد العام 1962، 

حرار«  أن�ساأ يف ال�سنة نف�سها جريدة »االأ حيث ا

أ�سبوعية �سيا�سية م������ا لبثت ال�سلطات  وهي ا

اأن اأوقفتها بع������د وقت ق�سري، لينتقل بعدها 

من ق�سنطينة اإىل العا�سمة اجلزائرية حيث 

أ�سبوعية اأخرى بعنوان »اجلماهري«،  اأ�س������در ا

اأوقفتها ال�سلطات اأي�سا.

دب  ويعترب الطاهر وطار من موؤ�س�سي االأ

أ�سد  العربي احلدي������ث يف اجلزائر، وهو من ا

املدافعني عن احل������رف العربي يف اجلزائر 

أ�س������د املعار�سني للتي������ار الفرانكوفوين  ومن ا
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يف ب������الده، حيث كان يدعو اإىل ف�سح اأعمال 

ومدى توغل هذا التي������ار يف اأجهزة الدولة، 

أن�ساأ اجلمعي������ة الثقافية »اجلاحظية«  وق������د ا

الع������ام 1989، وهي حتمل �سع������ار »ال اإكراه 

يف ال������راأي«، وع������رف عن وط������ار يف بدايات 

اأعماله ميول������ه الي�سارية ورف�������س ا�ستعمال 

رهاب« يف بالده وف�سل ا�ستعمال  عب������ارة »االإ

م�سطلح العنف والعنف امل�ساد.

بداعية الطويلة  واختتم وطار م�سريته االإ

بروايته »ق�سيد يف التذلل« وكان اآخر ما نال 

من جوائز، جائزة الرواية ملوؤ�س�سة �سلطان بن 

علي العوي�س الثقافية عام 2009.

أدبية  وللطاهر عدة موؤلف������ات ودرا�سات ا

واأعمال روائية من اأهمها: »الالز« و»الزلزال« 

و»احلوات والق�������رص« و»رمانة« و»جتربة يف 

الع�سق« و»عر�س بغ������ل« و»الع�سق واملوت يف 

والدهاليز«  و»ال�سمع������ة  الزمن احلرا�س������ي« 

�سبوع« و»الويل  و»ال�سه������داء يعودون ه������ذا االأ

الطاهر يعود اإىل مقامه الزكي«، وقد ترجمت 

بع�س اأعماله اإىل ع�������رص لغات اأجنبية منها: 

ملانية، والرو�سية،  نكليزية، والفرن�سية، واالأ االإ

واليوناني������ة،  والفيتنامي������ة،  والربتغالي������ة، 

ذرية. وزبك�ستانية، واالأ واالأ

وقد ح�س������ل الطاهر على ع������دة جوائز 

أدبي������ة وثقافية منها: جائ������زة منظمة االأمم  ا

املتحدة للرتبي������ة والثقافة والعلوم )يون�سكو( 

للثقاف������ة العربي������ة، كما ح�س������ل على جائزة 

موؤ�س�س������ة �سلطان بن عل������ي العوي�س الثقافية 

)5(
للق�سة والراوية يف 2010. 

اأحم���د  الكويت���ي  دي���ب  االأ رحي���ل 

ال�سقاف: 

ديب  عن عم������ر ناهز 91 عاماً ت������ويف االأ

وال�ساعر الكويتي اأحمد ال�سقاف الذي يعد 

أبرز رواد النه�سة الفكرية يف الكويت.  ا

ول������د ال�سق������اف يف مطلع ع������ام 1919م، 

وح�س������ل على اإجازة تدري�������س اللغة العربية، 

كما در�������س يف كلية احلقوق، ويف عام 1944 

عنّي مدر�س������اً يف اأكرب مدر�س������ة يف الكويت، 

فمديراً لها، ويف عام 1962 عنّي وكياًل لوزارة 

عالم، ويف عام 1965 عنّي ع�سواً منتدبا  االإ

للهيئة العامة للجن������وب واخلليج العربي يف 

وزارة اخلارجية، وتقاعد عام 1995.

واأ�سدر ال�سقاف اأول جملة ت�سدر وتطبع 

يف الكوي������ت وه������ي جملة »كاظم������ة« يف عام 

1948، ويف ع������ام 1952 توىل رئا�سة حترير 

أن�ساأ مع رف������اق له عام  مي������ان«، وا جمل������ة »االإ

1952 النادي الثقايف القومي، وكلف بال�سفر 

�سدار  للتعاقد مع من يقع عليهم االختيار الإ
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جملة ثقافية يف الكويت، ف�سافر يف دي�سمرب 

قطار العربية، ويف م�رص  1957 اإىل بع�س االأ

تعاقد مع الدكتور اأحمد زكي وبع�س الفنيني 

واملحررين فاأ�سدروا يف دي�سمرب عام 1958 

جملة »العربي«.

دباء  ديب ال�سقاف هو ع�سو رابطة االأ واالأ

يف الكوي������ت واأمني عام له������ا من �سنة 1973 

حت������ى 1984 ورئي�س وفده������ا اإىل املوؤمترات 

دبي������ة مل������دة تزيد عل������ى الع�������رص �سنوات،  االأ

و�سارك يف املجل�س الوطني للثقافة والفنون 

داب من عام 1972 حتى، 1976، وله من  واالآ

أنا  املوؤلفات: املقت�سب يف معرفة لغة العرب، ا

وراق  عائد من جنوب اجلزي������رة العربية، االأ

يف �سعراء الديارات الن�رصانية، حكايات من 

الوط������ن العربي الكبري، تطور الوعي القومي 

يف الكويت، يف العروبة والقومية، العن�رصية 

)6(
ال�سهيونية يف التوراة. 

ترجمة اأعمال قا�سم حداد: 

مريكية بالقاهرة اأن  اأعلنت اجلامع������ة االأ

أ�ساتذتها وهم������ا: جون ڤريلندن،  اثن������ني من ا

أ�ستاذ ق�سم البالغة والتاأليف، وفريال غزول  ا

دب املقارن،  جنليزية واالأ أ�ستاذ ق�سم اللغة االإ ا

�سيقوم������ان برتجم������ة اأعمال ال�ساع������ر قا�سم 

حداد، اأح������د ال�سخ�سي������ات الثقافية املوؤثرة 

يف البحري������ن واحلا�سل على جائزة العوي�س 

الثقافية لل�سعر.

وقد �سغل حداد من�سب رئي�س احتاد كتاب 

البحرين، وهو من ال�سعراء املعروفني يف العامل 

العربي بتناول املو�سوع������ات ال�سيا�سية التي 

تتحدث عن احلرية والتقدم، وتقول غزول، 

نه  »لقد قمنا باختيار قا�سم حداد للرتجمة الأ

يجمع بني بديعي������ة ال�سعراء العرب القدامى 

مع احلداثة والنظرة التقدمية«. 

و�سيك������ون حم������ور غ������زول وڤريلندن يف 

الرتجمة ق�سيدة »جمنون ليلى« حلداد، وهي 

ق�سيدة تعود اإىل القرون الو�سطى ومتَّ تناولها 

باأ�سكال خمتلفة من �سمال اأفريقيا اإىل الهند، 

هذا اإىل جانب جمموعة خمتارة من الق�سائد 

�سدار  ومقدمة عن حياة ال�ساعر واأعماله الإ

جنليزية،  عمال حداد باللغة االإ طبعة �ساملة الأ

وب������داأ ڤريلندن وغزول العمل على �سعر ونرث 

حداد منذ عام 2003. 

أ�س������ار ڤريلندن مدير امل�������رصوع، اإىل اأن  وا

حداد يعدُّ مزيجاً ب������ني ثقافات خمتلفة لكل 

ق�س������ى، واأو�سح »اأن  من الغ������رب وال�رصق االأ

�سوات  أنه مثال لالأ النا�س تنظر حلداد على ا

دب العربي التي ال  اجلديدة القادم������ة يف االأ

ت�سج������ن نف�سها يف ثقافته������ا، فاإنه �سخ�س ال 
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يق������وم بتغي������ري امل�سمون فق������ط، ولكنه يقوم 

بتغيري �سورة ال�سع������ر املكتوب باللغة العربية 

اليوم«. 

وتعم������ل غ������زول، املرتجم������ة الرئي�سي������ة، 

وڤريلن������دن، وه������و �ساع������ر وكات������ب باللغ������ة 

جنليزي������ة، كفريق ترجمة منذ عام 1995،  االإ

ول، »رباعي������ة الف������رح«  وح�س������ل عمله������م االأ

لل�ساعر امل�رصي حمم������د عفيفي مطر، على 

أركن�سا�س،  جائزة الرتجمة العربية من جامعة ا

برعاية امللك فهد ب������ن عبدالعزيز. كما قام 

احتاد الكتاب العرب باإدراج عملهما الثاين، 

دوارد اخلراط، يف املركز  »راما والتن������ني« الإ

الثامن �سمن اأف�سل100 كتاب عربي. 

يذك������ر اأن املوؤ�س�س������ة الوطني������ة للعل������وم 

ن�سانية هي موؤ�س�سة م�ستقلة تابعة حلكومة  االإ

الوالي������ات املتحدة، التي تق������دم منحا �سنوية 

لدع������م البحوث، والتعلي������م، والربامج العامة 

ن�سانية. ويواجه املتقدمون لهذه  يف العلوم االإ

املنح������ة مناف�سة �سديدة كم������ا يتم اختيارهم 

م������ن قبل جلنة حكام مكونة من مفكرين من 

الطراز العاملي. ونظرا اإىل ذلك »فاإن هناك 

م�سداقية تكت�سبها فور احل�سول على منحة 

ن�سانية«، كما قال  املوؤ�س�سة الوطنية للعلوم االإ

ڤريلندن، م�س������ريا اإىل اأن هذه املنحة تعك�س 

مريكية بالقاهرة على جذب  قدرة اجلامعة االأ

أ�ساتذة من ذوي اخلربة القادرين على ك�سب  ا

تقدير املفكرين من خارج اجلامعة. 

وي�سهم مركز الرتجم������ة الذي مت اإن�ساوؤه 

ن�������رص اجلامع������ة  باجلامع������ة، ودار  حديث������اً 

مريكي������ة، وكذل������ك م�رصوع������ات الرتجمة  االأ

امل�ستقل������ة الت������ي يق������وم به������ا اأع�س������اء هيئة 

التدري�������س، »يف التاأكي������د عل������ى اأن اجلامعة 

ن  مريكية بالقاهرة لديه������ا التزام كامل الأ االأ

تكون مرك������زاً رئي�سياً للرتجم������ة«، كما يقول 

 )7(
فريلندن. 

جزيرة العرب يف باري�ش: 

يف اإط������ار اتفاقية التع������اون الثقايف بني 

املتح������ف الوطني الفرن�س������ي واملكتبة العامة 

ثار ال�سعودية اأقيم يف العا�سمة  لل�سياحة واالآ

الفرن�سي������ة باري�س معر�س »ط������رق اجلزيرة 

آثار وتاري������خ يف اململكة ال�سعودية«  العربي������ة ا

أثرية وفنية  أك������رث من 320 قطعة ا الذي �سم ا

حتك������ي تاريخ املمال������ك العربي������ة القدمية، 

وغطت خمتلف الع�س������ور التاريخية يف �سبه 

اجلزيرة العربية. 

وي�سور املعر�س م�سارات احلجاج الذين 

�سافروا عل������ى طرق املوا�س������الت وحمطات 

الرحالت التي كانت معروفة يف بداية القرن 
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ال�سابع امليالدي، و�سم املعر�س اأدوات امللوك 

من ف�سيات املائدة وجموهرات ثمينة وجدت 

يف املقاب������ر حيث كان������ت املنطقة تعد موقف 

على طول الطرق التجارية التي تربط موانئ 

أرا�س������ي منطقة القرن  أو ا املحي������ط الهندي ا

فريق������ي اإىل م�رص وبالد م������ا بني النهرين  االأ

لفية  والبحر املتو�س������ط يف وقت مبكر من االأ

وىل قبل امليالد.  االأ

ومن معرو�سات املعر�س متاثيل ونقو�س 

ثرية  وخمطوطات و�سور للعديد من املواقع االأ

يف ال�سعودي������ة منها موقع احلج������ر )مدائن 

أ�سف������ل مرتفعات ال�سفوح  �سالح( الذي يقع ا

ال�رصقي������ة وميتد اإىل اأكرث م������ن 1500هكتار 

نباط الذين اأقاموا يف مدائن  حيث اعترب االأ

ول قب������ل امليالد املدائن  �سال������ح يف القرن االأ

حمط������ة مهمة على درب القوافل الرابط بني 

جنوب اجلزيرة العربية والبحر املتو�سط. 

وخ�س�������س ج������زء م������ن املعر�������س لواحة 

لف الثال������ث قبل امليالد  تيماء يف نهاي������ة االأ

وه������ي اأقيمت على مفرتق الط������رق الرابطة 

حمر وبني  بني اخللي������ج العربي والبح������ر االأ

جنوب �سبه اجلزيرة العربية و�سفاف البحر 

املتو�سط وما مييز تاريخها اإقامة اآخر ملوك 

باب������ل نابونيد فيها يف الق������رن ال�ساد�س قبل 

امليالد. 

أع������رب مدير معه������د اللوفر هرني  وقد ا

لوريتي عن فخ������ره ال�ست�سافة هذا املعر�س 

الذي قال اإن������ه يك�سف تاريخ اململكة العربية 

ال�سعودية الق������دمي واحلدي������ث، واأ�ساف اأن 

املعر�س يك�سف عن الثقافات الغنية ل�سعوب 

خرى ودورها يف مفرتق  متنوعة واحدة تلو االأ

طرق قلب احل�س������ارات العظيمة يف املا�سي 

�سالم.  واحلا�رص ومهد االإ

أك������د رئي�س اللجنة ال�سعودية  من ناحيته ا

مري �سلطان بن �سلمان بن  ثار االأ لل�سياحة واالآ

عبد العزيز اأن اململكة العربية ال�سعودية التي 

�سالم واأر�س الهوية العربية عملت  هي مهد االإ

كما هو احلال دائما كج�رص بني احل�سارات 

يف العدي������د من القارات حي������ث كانت ممرا 

للطرق التجارية القدمية، واأ�ساف اأن املعر�س 

وىل خارج ال�سعودية لروؤية  يتيح الفر�س������ة االأ

ثمن يف  ثرية االأ اأكرث من 300 م������ن الكنوز االأ

ثرية  اململكة فهي ثم������رة اال�ستك�ساف������ات االأ

واأعم������ال التنقيب نف������ذت يف جميع املناطق 

ربعني املا�سية.  على مدى ال�سنوات االأ

مري  وكان وزي������ر اخلارجي������ة ال�سعودي االأ

�سعود الفي�سل ال������ذي افتتح املعر�س ال�سهر 

املا�سي مع نظريه الفرن�سي برنار كو�سنري قد 

أك������د اأن املعر�س يج�س������د مو�سوعة ح�سارية  ا
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اإن�سانية متتد لفرتة تاريخية طويلة للجزيرة 

العربي������ة بدءا من الع�������رص احلجري القدمي 

وحت������ى ع�رص النه�س������ة بال�سعودية يف رحلة 

ت�ستعر�������س فرتة املمال������ك العربي������ة املبكرة 

والو�سيط������ة واملتاأخرة وف������رتة العهد النبوي 

موية والعبا�سية ومن ثمة الع�رص  والدولتني االأ

أي�ساً  العثماين، م�سيف������اً اأن املعر�س يج�سد ا

ف������رتة توحيد ال�سعودية وما تالها من نه�سة 

�ساملة يف جماالت احلياة كافة يف بلد �رصفه 

�سالمية وموطنا  اهلل ليكون مه������د الديانة االإ

)8(
للحرمني ال�رصيفني. 

الو�سم���ة الب�ري���ة يف طريقه���ا اإىل 

الرتجمة: 

تعك������ف ال�ساع������رة واملرتجم������ة امل�رصية 

فاطم������ة ناعوت على ترجم������ة رواية الكاتب 

مريك������ي »فيليب روث« بعن������وان »الو�سمة  االأ

الب�رصية« التي تق������ع يف 400 �سفحة، والتي 

�سب������ق اأن ح�س������ل عنها على جائ������زة فوكرن، 

مريكية، وذلك  دبية االأ وهي اأهم اجلوائز االأ

ل�سالح �سل�سل������ة »اجلوائز« الت������ي ت�سدرها 

الهيئة امل�رصية العامة للكتاب، وت�رصف عليها 

ال�ساعرة والروائية �سهري امل�سادفة.

وتقول الناع������وت: اإن الرواية تعد اأعقد 

دبي������ة التي ترجمته������ا اإىل اللغة  عمال االأ االأ

العربية، حيث اإنها مكتوبة بلهجة »اليانكي« 

لفاظ  مريكية الدارجة، وبها الكثري من االأ االأ

والعبارات الت������ي قد تعد عادية لدى القارئ 

مريك������ي، لكنها لي�س������ت م�ست�ساغة للقارئ  االأ

لفاظ  العربي الذي ترف�س ذائقته مثل هذه االأ

ًيا اأمام املرتجم،  والرتاكيب، وهو ما ميثل حتدِّ

الذي يود املحافظة على روح الن�س، دون اأن 

يجرح م�ساعر وتوجهات القارئ.

وتدور اأحداث الرواي������ة حول بروفي�سور 

كال�سيكيات اإغريقية وعميد اإحدى جامعات 

اأمريكا، يهودي اأمريكي يف الواحدة وال�سبعني 

م������ن عم������ره، م�سهود ل������ه بالكف������اءة العلمية 

أة غري متعلمة  دارية، يقيم عالقة مع امرا واالإ

يف منت�س������ف الثالثيني������ات، تورط يف ق�سية 

عن�رصية، وهي تهمة خطرية باأمريكا، رفعها 

�سده طالبان من ال�سود، ا�ستقال على اإثرها 

أنه ينتمي اإىل  من عمله باجلامعة. والغريب ا

مريكان، لكنه يخفي ذلك حمتميًّا  الزن������وج االأ

بي�س، هرًب������ا من »و�سمة« اأن يكون  بلونه االأ

مر الذي يجعل������ه يعي�س انف�ساًما  زجنيًّا، االأ

حقيقيًّا يرثي الن�س الروائي.

ي�س������ار اإىل اأن فيلي������ب روث احتفل بعيد 

ميالده اخلام�س وال�سبعني يف مار�س املا�سي، 

وهو اأح������د املر�سحني جلائ������زة نوبل. ح�سل 
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اإحالت

نباء العربية ال�سورية »�سانا« وكالة الأ  -1

WWW.	SANA.	ORG.
و�سط وكالة اأنباء ال�سرق الأ  -2

WWW.MENA.ORG.EG.
نباء ال�سعودية وكالة الأ  -3

WWW.SPA.GOV.SA.
نباء اخلليج وكالة الأ  -4

WWW.JAMAHIRIYANEWS.NET
نباء اجلزائرية وكالة الأ  -5

WWW.APS.DZ
موقع ميدل اي�ست اأن لين  -6

WWW.MIDDLE-EAST0ONLINE.CO.
موقع العرب اأونالين  -7

WWW.	ARABONLINE.	CO.
نباء الكويتية »كونا« وكالة الأ  -8

WWW.	KUNA.	NET.
موقع البوابة  -9

WWW.	ALBAWABA.	COM.	

¥µ

مريكي������ة للكّتاب،  على اجلائ������زة القومية االأ

مريكي������ني للكتاب  وجائ������زة دائ������رة النقاد االأ

القوم������ي مرتني، وكذا بجائ������زة بوليتزر عن 

مريكي«، كما فاز بجائزة  روايته: »الراعي االأ

فوكرن ث������الث مرات ع������ن رواي������ات: عملية 

�سيل������وك، ورجل ع������ادي، والو�سمة الب�رصية، 

أنه  التي تت�سدى ناعوت لرتجمتها. ومعروف ا

مريكي ال�سابق  أ�سد معار�سي الرئي�س االأ من ا

جورج بو�س.

ويذك������ر اأن ه������ذه الرواية الثالث������ة التي 

تق������وم فاطمة ناعوت برتجمته������ا، فقد �سبق 

اأن ترجم������ت ع������ن فرجيينيا ول������ف نوفيلال 

بعنوان »رواي������ة مل تكتب بعد«، وجمموعة من 

ق�س�سه������ا الطويلة، وعن الروائية النيجريية 

أديت�سي رواية »ن�سف  ت�سيماماندا جن������وزي ا

�سم�س �سفراء«، كما ترجمت عدة جمموعات 

رانب«  ق�س�سي������ة، منه������ا جمموعة »قت������ل االأ

للقا�س الربيط������اين ريفن�سكروف������ت الذي مل 

يُعرف بالعربية اإال عن طريق هذه الرتجمة، 

وع������دة اأنطولوجيات �سعري������ة. غري دواوينها 

)9(
ال�ستة، وكتبها النقدية الثالثة. 
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أه������م اإ�شكاليات املجتمع العربي املعا�رص، تغيي������ب املواطن عن مواقع  من ا

القرار الفاعل، وبالتايل الف�شل بني حق املواطنة وحق ال�شلطات. مما اأدى اإىل 

�شعور املواطن بعدم االنتماء، ي�شاف اإىل ذلك هدم مفهومية الطبقة الو�شطى 

مما اأدى اإىل بروز ت�شكيالت اجتماعية جائعة واأخرى متخمة.

�شكالية مّت الرد عليها، اإما باإحلاق ال�شبب يف املوروث والرتاث  مثل هذه االإ

من والدفاع عن الوطن �شد العدو  التاريخي �شد املعا�رصة، واإما ل�رصورات االأ

❁

ò
باحث �صوري.

احلوار اأواًل.. احلوار دائمًا

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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أو املحتمل، اأو ل�رضورات  اخلارجي القائ������م ا

الق������دمي  مبفهومي������ه  ال�سلط������اين  احلك������م 

واحلديث.

الكت������اب مثار التق������دمي يعمل �سمن هذا 

ط������ار مبفهوم������ه املعريف. عن������وان الكتاب  الإ

»احلوار اأولً.. احلوار دائماً« ملوؤلفه الدكتور 

»خ������ر الدين عب������د الرحم������ن« وال�سادر عن 

الهيئ������ة العامة ال�سورية للكتاب بدم�سق للعام 

/2010/. يق������ع الكت������اب يف /256/ �سفحة 

من القطع الكبر. نقدم عر�ساً له مبا يت�سق 

واملعطيات املعرفية للكتاب.

❁    ❁    ❁

1- احلوار اأواًل.. احلوار دائمًا..

ي�س������كل البعد الثق������ايف ن�سقاً يف منظومة 

زمة العامة التي تعي�سها اأمتنا العربية. ومتَّ  الأ

زمة �سم������ن ت�سميات متعددة:  تداول هذه الأ

أزم������ة قيمية، �سلوكية، تربوية، فكرية، بنيوية  ا

و�سيا�سية.

راأى املفكر الراحل حممد عابد اجلابري: 

»اأن اأزمة اإبداع الفكر العربي املعا�رض بنيوية: 

آليات  اأزمة عقل تواج������ه مفاهيم ومقولت وا

ذهني������ة تنتمي اإىل ثالثة نظم معرفية �ساذة.. 

اكت�سحت الطريقة ال�سوفية والروؤى ال�سحرية 

�ساحتها الجتماعية والثقافية، واأزمة ثقافية 

ارتبطت بال�سيا�سة منذ بدء ت�سكلها«.

بينما يرى »حممود اأمني العامل يف حتديده 

دب  زمة الثقافية« اأن الثقافة لي�ست هي االأ لالأ

والف������ن فح�سب، ب������ل روؤية متكامل������ة للعامل.. 

أ�سل������وب حياة وعالقات الق������وى االجتماعية  ا

ببع�سها، فالثقافة ه������ي روؤية تف�رص الواقع.. 

وغياب هذه الغاية يوؤدي اإىل انتفاء الهوية.

بات التغي������ري املطلب امللح لغالبية العرب 

يف مواجهة اجلمود الثقايف العربي الراهن. 

باعتب������ار التغيري عملية مركب������ة وباعتبار اأن 

جلد الذات املثقفة من اأهم العوامل البنائية 

يف الرتكيب������ة اجلدي������دة. �سخ�سي������ة مبدعة. 

م�سبعة بدورها باملحتوى االجتماعي.

وي������رى »ال�سيد ي�سني« اأن من يتاأمل املناخ 

الثقايف الي������وم »ال بد ل������ه اأن يالحظ �سيادة 

الثقاف������ة القائمة على اخل������وف من ال�سلطة، 
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ونعني بذلك على وجه التحديد اأن املواطنني 

الع������رب.. جميعاً تقريباً يح�سون باأنهم رعايا 

الدولة، ولي�سوا مواطنني لهم حقوق وعليهم 

واجبات بن�س الد�ساتري والقوانني..«.

أننا  مر اإىل حد »ا و�ساق »عزت ق������رين« االأ

مل نع������رف بع������د اأن بداية الطري������ق ال�سحيح 

من اأجل خلق احل�س������ارة اجلديدة والثقافة 

اجلدي������دة.. البدء م������ن اإرادة الذاتية، اأي اأن 

تك������ون ذاتاً متفردة وكياناً له مقومات الكائن 

احلق..«.

أبرز  ويرى الدكت������ور م�سعود �ساه������ر اأن ا

�سمات امل�سهد الثق������ايف العربي الراهن هي: 

التخلف، القطرية، ال�سكونية، الالدميقراطية، 

اال�ستهالكية.

وخل�������س الباحث ط������ارق احلجي عيوب 

التفكري العربي املعا�رص باأربعة حماور: غياب 

الت�سام������ح، غي������اب املو�سوعي������ة، ا�ستح�سار 

خر، وعدم توازن اخل�سو�سية الكونية. االآ

أنه رغ������م كل ما �سبق ذكره  ويرى املوؤلف ا

وبنظرة مو�سوعية فاإن التغيري قادم عرب وعي 

الهوية واحلداثة، م������ا بني الذات احل�سارية 

والعامل اخلارجي، عرب بناء الذات واحلوارية 

خر عل������ى اأر�سي������ة امت������الك القيمة  م������ع االآ

خرين  املعرفي������ة للح������وار، فيفر�س عل������ى االآ

احرتامه. بثقافة اأكرث حت������رراً واإبداعاً وبناء 

م������ة واأهدافها، عمادها  والتزام������اً بثوابت االأ

احلوار اأوالً، احلوار دائماً.

❁    ❁    ❁

واإرادة  ال���رتاث  ب���ني  االنتم���اء   -�

االختيار:

هل ما قدم������ه رّواد النه�سة العربية كان 

وروبية؟ اأمام  ن�سخة من�سوخة عن النه�سة االأ

ذلك: كيف نفه������م ما ح�سل من غزو اأوروبي 

للمنطقة العربية يف مقت�سى الوجود املعريف 

وروب������ي يف الفك������ر النه�سوي  النه�س������وي االأ

العربي؟ كيف اأدى اإىل حروب عدة خارجية مل 

مة العربية �سوى ثقافة اخلنوع  تقدم �سيئاً لالأ

والتفاو�س.

�سمن هذه الروؤي������ة نطرح ق�سية الرتاث 

واملعا�رصة واإرادة االختيار الفردي يف املفهوم 

املعريف للفكر العربي احلديث واملعا�رص.

ب������ني روؤية تقف عن������د خ�سو�سية الرتاث 

�سالم������ي، واإ�سكالي������ة التعالق مع  العرب������ي االإ

�سطرة والعقي������دة ون�سخ املن�سوخ.  مفاهيم االأ

وب������ني الفكر احلداثوي القائ������م على قطيعة 

بني املعرفة من جه������ة والت�سكيل االجتماعي 

االقت�سادي- التاريخي من جهة اأخرى.

�سب������اب التي اأدت اإىل  لع������لَّ من اأخطر االأ

تده������ور اأمتنا العربية هو اإ�ساءة فهم وتطبيق  
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م�ساألة االنتماء. وما ترتب عليها من خلل يف 

خر. بناء الذات والتعاطي مع االآ

الع������ودة اإىل ال������رتاث يف منطوقه اللغوي، 

وبنيانه املعريف القائم عل������ى روحانية العقل 

آلية االنتماء الذاتوي  ي�سكل مدخاًل مهماً لفهم ا

العرب������ي، وبالتايل حتديد الوجهة ال�سحيحة 

خر واحل������وار معه. واإال كيف كان  يف فهم االآ

�سالم معرفياً اأن ي�ستوعب �سخ�سيات من  لالإ

مثل: �سلمان الفار�سي و�سهيب الرومي وبالل 

احلب�سي يف بدايات التجربة.

التق������ت غالبية الدرا�س������ات حول مفهوم 

م�ساألة الهوي������ة واالنتماء العاج������زة عن بناء 

أ�سباب  ال�سخ�سي������ة العربية. ودف������ع ذلك اإىل ا

من مثل نق������د الذات وتهمي�سه������ا وم�سوؤولية 

خر يف هذا الهدم. االآ

اإن احلل ب������راأي املوؤلف ه������و اإعادة دمج 

�سالم والعروبة معاً عرب قناعة متحررة من  لالإ

وهام ال�ساقطة واال�ستالب املثبط والقوالب  االأ

النظرية امل�ستوردة، وعرب درجة التزام فردي 

وجمع������ي عالي������ة، تعك�سه ممار�س������ات يومية 

ق�ساء  لغاء واالإ فناء واالإ تتحدى حم������اوالت االإ

بعملية توحيد وحتديث وبناء.

❁    ❁    ❁

3- اأمتنا بني الذكريات وامل�ستقبل

اإن معرفة الذات اأول خطوات الت�سويب 

يجاب������ي. وبالتايل ف������اإن الذاكرة  والتغي������ري االإ

منطي������ة معرفي������ة �رصورة الكت�س������اب خمزون 

أو كتابي لتاريخ الف������رد اأو جمتمعه  �سفاه������ي ا

أمت������ه- وتنا�سي ذلك هو اإدامة مفهوم قتل  أو ا ا

الذات- الذاكرة، اإىل احلد الذي ت�سبح فيه 

الذات- الذاكرة ظاه������رة �سوتية. والت�سابق 

نت������اج والفعل  يف تعطي������ل وتبديد طاقات االإ

ب������داع واالبت������كار. و�رصع������ان ما  اجل������اد واالإ

 Wish يكر�س هذا طغيان التفكري الرغبوي

pul Thinking عل������ى التفكري املو�سوعي 
والواقعي.

اإن الذاك������رة التاريخية امل�سرتكة والثقافة 

أه������م العوامل  ال�سيا�سي������ة امل�سرتك������ة هي من ا

قامة وحدة اأوروبية. وبالتايل فاإن روؤية ذلك  الإ

يف الوحدة العربية ي�سكل درا�سة نقدية هامة 

ثني������ة- الثيولوجيا  أم������ام مفاهيم من مثل االإ ا

العقيدية، التنوع الثق������ايف التاريخي، والذي 

ي�س������كل عماد املجتمع العربي. اإن العمل على 

همي������ة مب������كان باعتبار اأن  ذلك ه������و من االأ

الثقافة ال تقيم يف املا�سي وال تعي�س يف اأ�رص 

ذات فردية تخت������زل الكون يف كيانها. كما ال 

تكون حمايدة يف ال�رصاع االجتماعي. التكون 

الثقاف������ة جمدية م������امل تخ�سع لعملي������ة تاأويل 

متج������ددة يف كل مرحلة تاريخي������ة. وبالتايل 

تتح������دد فاعلية الثقافة مب������دى قدرتها على 

نا  مقاومة الت�سور الذاتي وجتاوز نقائ�س االأ

ب������داع الذي  خ������ر. هنا مكمن االإ وحا�������رص االآ
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جوهره تعزيز القدرة عل������ى التذكر واحرتام 

الذاكرة اجلمعية.

❁    ❁    ❁

4- الثقافة واملجتمع وال�سلطة

ما املطلوب تغيريه، بعد اأن و�سل اجلميع 

اإىل قناع������ة بع������دم جدوى احل������راك الثقايف 

نظمة ال�سيا�سية،  العربي؟ هل يكون تغيري االأ

أم الرتبوي������ة، اأم ما يف النفو�������س ال�سبيل اإىل  ا

ذلك؟

تقا�س ق������درة الثقافة على البقاء يف راأي 

أ�سئلة  »غرونب������اوم« ح�سب اإمكاني������ة �سياغة ا

جاب������ة عليه������ا يف جت������اه القيم  جدي������دة واالإ

التقليدي������ة لدى تغري حق������ل التجربة بالن�سبة 

للمجتمع.

ويرى الدكتور م�سع������ود �ساهر اأن ثقافة 

التغيري النقدية الدينامية التطورية هي غالباً 

نتاج املثقف امل�ساغب املبعد امل�سطهد املنبوذ 

من قبل ال�سلطة، ال�ساعي اإىل جمابهة الدولة 

الت�سلطية. وراأى »اجلابري« احلل يف �رصورة 

حترير امل�ستقبل م������ن املا�سي عرب اإعادة بناء 

املا�سي ال اإلغائه والتنكر له.

أ�سا�س  اإن مت االتف������اق اأن ال�سيا�س������ة هي ا

احلوار بني النا�س، وه������ي فعل اإرادة جمعية 

ت�س������كل تعبريات متداخلة عن مو�سوع واحد، 

رادة اجلمعية.. لقد  اإىل جانب احلري������ة واالإ

أداة  بينت التجارب اأن الدولة حتى باعتبارها ا

قهر وت�سلط ت�سرتك مع الثقافة يف خ�سائ�س 

رئي�سة وه������ذا ما دعا ابن خلدون اإىل القول: 

آلة ل�ساحب  اعلم اأن ال�سي������ف والقلم كليهما ا

أولوية  الدول������ة ي�ستع������ني بها على اأمره، م������ع ا

ال�سيف على القلم.

اإىل جانب ال�رصط االقت�سادي واالجتماعي 

لبناء الدولة تاأتي ال�سيا�سة باعتبارها التعبري 

الدائ������م عن حيوية املجتمع، وتعزيز امل�ساركة 

ال�سعبية يف احلك������م، لتعزيز تغيري اجتماعي 

بعاد يف �سي������اق التطور احل�ساري  متعدد االأ

العام.

❁    ❁    ❁

مارة بال�سوء �- ردع اللوامة االأ

اإن التغيري ه������و م�سوؤولية فردية وجمعية 

يف الوق������ت نف�سه، تبداأ يف ح������وار مع الذات 

خرين و�سوالً اإىل الكون ككل. البد من  ثم االآ

بداية للتغيري هي الوع������ي باخللل وم�سبباته 

ونتائجه، ث������م االقتناع مبعاجلته، واإرادة على 

حتمل نتائج هذه املعاجلة.

يف الثيولوجي������ا العقيدية »النف�س الرديئة 

تهلك ويهل������ك معها غريها«. و»النف�س عو�س 

عن كل �س������يء وال �سيء عو�س عن النف�س..« 

وهو م������ا اأو�سح������ه الر�سول الك������رمي بقوله: 

»الدنيا �سجن املوؤمن وجنة الكافر«.

فه������م اب������ن العرب������ي املعادل������ة يف جدلية 

ال�رصاع يف احلي������اة الدنيا، عنوانه اخل�سوع 



احلوار اأواًل.. احلوار دائمًا

385 العــــــــــدد  566    ت�شــــــــرين الثانـــــي  2010 

هواء. فاملوؤمن  لل�سهوات ونهي النف�س عن االأ

يتقلب بني هذا وذاك.

م������ر يتجاوز ذل������ك اإىل املجاهدة  لكن االأ

يف درء اأذى ومقاوم������ة ف�س������اد ورحمة بالغري 

�سالم  واإح�س������ان للنا�س. ولقد جع������ل اهلل االإ

جماه������دة النف�س جهاداً اأكرب، فقد جزم نبينا 

)�سلى اهلل علي������ه و�سلم( باأن »اأف�سل اجلهاد 

كلمة عدل عند �سلطان جائر«.

❁    ❁    ❁

والكت���اب  للكات���ب  حمرق���ة   -�

واملكتبة

اختزل اب������ن العربي العامل كل������ه باعتباره 

كتاب������اً قاباًل للقراءة. فالع������امل كتاب تكويني. 

ث������ري بالرواية  كما الذ امل������وؤرخ العربي ابن االأ

والرمز ليدون ما ي�ساه������ده من �سطو مغويل 

على الع������راق خ�سو�ساً عندم������ا بنى هوالكو 

ماآذن من اجلماجم، واأحال مياه النهر �سوداء 

ألقي فيها من الكتب. لكرثة ما ا

مريكي������ون اأن عدد الكتب يف  يتباه������ى االأ

مريك������ي اأ�سخم مكتبة  مكتب������ة الكونغر�س االأ

معا�رصة يف عاملنا بوجود اأربعني مليون كتاب، 

بينما تكت������ب نعياً على مكتباتنا العربية. كما 

عزفت الغالبي������ة ال�ساحقة م������ن النا�س على 

امتداد وطننا العربي عن القراءة. لقد باتت 

رقام املتعلقة بف�سائح ثقافية ومعرفية مت�س  االأ

أ�سباب ذلك  مة باأ�رصها. ويُرج������ع البع�س ا االأ

اإىل تفاق������م الفقر واالن�سغ������ال الكلي لغالبية 

النا�س بلقمة العي�س، وا�ست�سهال الكثري منهم 

اإىل ثقافة الربامج التلفزيونية.

❁    ❁    ❁

املعرفي���ة  اأدواتن���ا  حت�س���ني   -�

وتطويرها

ق�سي������ة التخريب العقل������ي الذي يتعر�س 

خر، اأ�سب������ح ق�سية  له الع������رب من قب������ل االآ

مطروح������ة بجدي������ة، لقد ت�ساف������رت عوامل 

يجاد ه������ذا التخريب.  داخلي������ة وخارجي������ة الإ

وبالتايل اأ�سبح مطروحاً بجدية اأي�ساً احللول 

مكانيات  للخروج من هذا الو�سع. وماهي االإ

مة على  املتاحة لروؤية جدي������دة ت�سع هذه االأ

الطريق ال�سحيح.

عظ������م  ي������رى املوؤل������ف: اإن اال�ستثم������ار االأ

عظم  ن�س������ان هو الزم������ن، واال�ستثم������ار االأ لالإ

ن�س������ان، والتنمية احلقيقية  للمجتم������ع هو االإ

هي تلك التي تتيح تطويراً ذاتياً وموؤ�س�ساتياً 

لتفعيل ه������ذه القدرات عل������ى �سعد املجتمع 

والفرد.

بداع  مور االجتاه نحو االإ لعل من بوادر االأ

أكان الف������ردي اأم االجتماعي، بدالً من  �سواء ا

الوقوف عند مراحل اال�ستهالك واال�سترياد. 

ن الثقافة تظل هي ما يبقى يف  اأما مل������اذا؟ الأ

كل جمتم������ع، بعد زوال كل �سيء.. يجب علينا 

مية، اللغة،  درا�س������ة عوامل داخلية ع������دة: االأ
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عالم، كموجودات  العن�رصية، الطائفي������ة، االإ

ت�ساه������م يف ت�سطيح العقل العرب������ي واأدواته 

كرب هو حماية جوهر  املعرفية.. التح������دي االأ

مة م������ن دون التقوقع  ال������ذات احل�سارية لالأ

على هام�س الع�رص.

❁    ❁    ❁

علم���ي  االإ اخلط���اب  مه���ام   -�

العربي

عالمية والثقافية  لقد اأ�سبح للتبعي������ة االإ

ك������رب يف تن�سئة  يف الوط������ن العرب������ي الدور االأ

جيال واحتالل العق������ول وقولبة ال�سلوك.  االأ

وحتت وطاأة تكرار الهزائ������م و�سقوط املثال، 

عالمية والثقافية  ن�ساأ فراغ راحت التبعية االإ

ه. بعدما اأ�سبحت قادرة على تكييف وعي  متالأ

ن�سان العربي وتفكريه بهدف تدمريه. االإ

ومن املفيد التذكري باأن الواليات املتحدة 

تعم������دت خو�س ح������رب العراق بعي������داً عن 

عالم، لتتمكن من تقدمي ما تريده  و�سائ������ل االإ

هي اإعالمياً.

عالمي  راأى البع�������س ماأزق اخلط������اب االإ

العربي متخلفاً يف اإمكاناته، وو�سائله، �سلطوي 

يف جوهره.ذرائعي يف معاجلاته املنطلقة من 

أ�سهل احللول  اإدراك للنقائ�������س والبحث عن ا

أ�سد عنا�رص املاأزق  واالختيارات. ولعل م������ن ا

بوؤ�ساً ا�ستم������رار العقلية املتخلفة التي تتوهم 

احتكار احلقيقة التحكم املبا�رص باأفكار النا�س 

أو الو�ساية  مني������ة ا وروؤاه������م عرب الرقاب������ة االأ

بوية على الفكر الفردي واجلماعي. االأ

يف ظل العوملة اأزمتنا وجودية داخلية ذاتية 

نابعة من غياب الدميقراطية وهيمنة منطق 

ن�سان. قطاع وغياب احرتام حقوق االإ االإ

اأمام التاأثري املعلوماتي اأ�سبح الزماً على 

�سهام اجلاد يف مواكبة  عالمي االإ خطابنا االإ

املجتمع باأ�رصه لتقنيات الع�رص، ويف التفريق 

الواع������ي ما بني اإجن������ازات علمي������ة وفكرية 

وح�سارية نتعلم منها، وقيم وتوجهات ومنط 

حي������اة تت�سادم م������ع جوهر ومقوم������ات ذاتنا 

احل�سارية.

❁    ❁    ❁

9- عداء الغرب للعرب

عالم الغربي عل������ى بث احلقد  يعم������ل االإ

�سالم، حت������ت �سعارات  والع������داء للع������رب واالإ

املو�سوعية والتجرد العلمي بدءاً من مناهج 

الكت������ب املوجه������ة اإلينا واملرتجم������ة من قبلنا 

أو تهمي�س  على ما هي عليه، وحماولة تغييب ا

�سالم������ي يف �سلة املعرفة  الوج������ود العربي االإ

الكونية.ورغ������م ذلك ي�سارع بع�س التغريبيني 

من الع������رب اإىل احتجاج �ساخب حتت �سعار 

الرتاث واملعا�������رصة. وبالتايل ف������اإن ما ير�سم 
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وين�رص ويذاع يف الغرب �سد العرب وامل�سلمني 

لي�������س جديداً، ب������ل هو اقرتان ه������ذه احلملة 

مريكية على  العرقي������ة ال�سوداء باحل������رب االأ

�سالمي. العامل االإ

خر  قرار بتق�سرينا يف خماطبة االآ ومع االإ

ومقارع������ة احلمالت املتج������ددة، البد لنا من 

خر الراف�س لنا، ونعد  رفع لواء احلوار مع االآ

العدة ملمار�سته بجدارة وندية.

❁    ❁    ❁

�0- �راع اأم حوار ح�سارات

احل������وار �سم������ة اإن�سانية، عملي������ة فكرية، 

و�������رصورة فردي������ة وجمتمعي������ة.. اإن التحدي 

مة هو  احل�ساري الرئي�س ال������ذي تواجهه االأ

عملي������ة نقد الذات، اأي �������رصاع الذات، �سعياً 

ف�سل. و�سحيح  �سل������ح وتقدماً نحو االأ اإىل االأ

أي�س������اً يف ال�سلوك �سمة التناف������ر والت�سارع  ا

والت�ساد والت�سادم.

يرى كثريون اأن اأ�سل امل�سكلة »اعتبار الغرب 

طراف«.  نف�سه ميثل املركز، والباقي ميثل االأ

كما عم������ل الغرب من الق������رن الع�رصين على 

تقوي�������س الدول������ة العلمانية واحت������الل العامل 

الالغربي وم������ن �سمنه املنطقة العربية. ويف 

ن املعا�رص، هناك حرب الغرب �سد ال�رصق  االآ

عموماً وامل�سلمني خ�سو�ساً حتت راية حرب 

رهابي.   �سالم االإ االإ

وعلى الرغم من دعوة امل�سلمني اإىل حوار 

ن�ساين،  الب�رصي������ة »جت�سيداً لوحدة الن������وع االإ

أ �سوا�سية النا�س يف اخلليقة..«  وتر�سيخاً ملبدا

اإال اأن الغرب مل يقر بذلك وادعى عدم الفهم 

حت������ت ذرائع ع������دة: اقت�سادي������ة واجتماعية 

و�سيا�سية.

لق������د لفت الكث������ري من الباحث������ني العرب 

اإىل �������رصورة ح������وار احل�س������ارات، لكن دون 

نفي ق�سية �������رصاع احل�سارات حتت مقولة 

خر  »الدفاع عن الذات«. كما اأكد البع�س االآ

على �رصورة احلوار مع ال������ذات. اأي احلوار 

خر  الداخلي كمنطلق لعملي������ة احلوار مع االآ

فمعرف������ة النف�������س ن�سف احلقيق������ة كما هي 

خر الن�سف الثاين. معرفة االآ

❁    ❁    ❁

رهاب ��- مقارعة االإ

ره������اب يف بدايات هذا  اإن مكافح������ة االإ

همية  القرن ه������و مهمة عل������ى غاية م������ن االأ

ل�سع������وب العامل ككل. حماولة ملن������ع عاملنا من 

االجت������اه نح������و الهاوية. كل ذل������ك يحتاج اإىل 

درا�س������ة نظرية موثقة يتم من خاللها حتديد 

فه������م مو�سوع������ي وتعري������ف وتو�سيف دقيق 

رهاب. البد من معاجلة اأخالقيات  ملدلول االإ

العمل قبل اأي �سياغة اأمنية اقت�سادية لهذا 

م������ر.. اإنها م�سوؤولية كل اأمم العامل جمتمعة  االأ
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ومت�سامن������ة على ال�سعيد الكوين، ومهمة كل 

قوى املجتم������ع وتيارات������ه وجماعاته الفكرية 

وال�سيا�سية واأفراده عل������ى ال�سعيد الوطني، 

يف ظل تربية جمعية تعيد العدالة اإىل واجهة 

االحرتام.

❁    ❁    ❁

دارة  ��- القيادة واالإ

دارة وظيف������ة رئي�س������ة من وظائف  اإن االإ

القيادة.لق������د تفاقم������ت م�س������كالت اإداري������ة 

م�ستجدة يف ال������دول ال�سناعية، ويف الغرب 

عموماً، يف ظل حت������والت جذرية فر�سها ما 

بات يع������رف باقت�ساد الروبوت. فقد حتولت 

ن�سان  متتة، وعّم ا�ستخدام االإ ال�سناعة اإىل االأ

لكرتوني������ة كاأداة لتعزي������ز  نظم������ة االإ يل واالأ االآ

نتاجية وم�ساعفته������ا. يف ظل هذا الدفق  االإ

أ�س������د وطاأة،  الهائ������ج، يبدو ماأزقن������ا العربي ا

ب�ساأن �سبل النهو�������س واالنطالق والتحديث. 

�سب������اب: �سوء ق�سور قيادي  ولعّل من اأهم االأ

دارة من حيث كونها موؤ�س�سة  واإداري.. اإن االإ

تق������وم بتنفي������ذ ال�سيا�س������ة العام������ة، وبتنظيم 

وحتلي������ل واإدارة الق������وى الب�رصي������ة واملادي������ة 

هداف املو�سوعة.. ن�سدد هنا على  لتحقيق االأ

أ بني  الرتابط الوثيق والتكامل من حيث املبدا

دارة والقيادة ال�سيا�سية. فالقادة يحددون  االإ

هداف العامة للدولة مبا ين�سجم وم�سالح  االأ

داريون تنفيذ خطط  ال�سع������ب، بينما يتوىل االإ

وق������رارات القيادة ال�سيا�سية املتعلقة بتحقيق 

هداف. تلك االأ

¥µ
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ق���وال والق�صائ���د التي كتب���ت وقيلت يف  ق���ال �صاحب���ي: كثرية ه���ي الأ

دم�صق، ترى ما هو اأجمل بيت �صعر قيل يف دم�صق؟!

جابة عن���ه، فالق�صائد اجلميلة التي  قل���ت: �صوؤال ل ي�صتطيع املرء الإ

جابة، فقول ال�صاعر  قيل���ت اأكرث من اأن تعد وحت�صى، واإذا كان لبد من الإ

»ال�صنوبري«:

�صفت دنيا دم�صق ل�صاكنيها  

فل�صت ترى، بغري دم�صق دنيا      

\ \ \ \ \ \

رامية دم�صق وبردى والآ
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ويتناف�س هذ� �لبيت مع بيت �أحمد �شوقي:

�آمنت باهلل و��شتثنيت جّنته  

دم�شق روح وجّنات وريحان     

قال: وماذ� تقول يف نهر بردى؟!

قل���ت: معن���ى ��ش���م »بردى« ه���و �لفردو�س، �أي �جلن���ة، ف�»بردى« ه���و حتريف عن 

�للفظ �ليوناين »بار�ديو�س« �لذي يعني �لفردو�س.

ر�مية يف �شوء �لدر��شات �حلديثة؟ قال �شاحبي: وماذ� تقول عن �لآ

ر�مي���ة، كان���ت لغ���ة �ل�شيد �مل�شي���ح )عليه �ل�ش���ام( وبالت���ايل كانت لغة  قل���ت: �لآ

وىل، ونادرً� ما مت �لتاأكيد على هذه �لنقطة �جلوهرية، حتى بات �ملرء  �مل�شيحية �لأ

آر�مية ي�شوع �أدبية ور�قية جعلت من  يخ���ال �أن �مل�شيحي���ة ولدت يونانية، وقد كانت �

�أقو�له و�أمثاله وتعاليمه قطعًا �أدبية خالدة من حيث معناها، ومن حيث �أ�شلوبها، 

ر�مية  وفيلم �ملخرج »ميل جيب�شون« )�آلم �مل�شيح( كان دقيقًا ومن�شفًا يف �ختيار �لآ

لغ���ة لفيلم���ه �لر�ئ���ع.. ويف هذ� �ملجال يقول �ملوؤرخ �لكب���ر فيليب حتي: »لي�س بني 

ر�مية م���ن حيث �لغنى �للفظ���ي، و�شعة �لنت�شار  �للغ���ات �ل�شامي���ة لغة ت�شاهي �لآ

ر�مية لغة طلّي���ة، غنية كافية للتعبر  و�ش���دة �لنفوذ �شوى �شقيقته���ا �لعربية.. فالآ

ع���ن �ملقا�ش���د وت�شوي���ر ما يعنُّ من �أح���د�ث �لنفو�س و�خلو�ط���ر، ويخالج �لقلوب، 

و�حلياطة ب�شنوف �لعلوم �لقدمية«.

رث �لباقي من  ر�مية، �شجعن���ي لل�شوؤ�ل ع���ن �لإ ق���ال �شاحب���ي: حديثك ع���ن �لآ

ر�ميني.. �لآ

ر�ميون ه���م �لعرب، �شكان �شوري���ة �لقدماء، وهم ��شتم���ر�ر للكنعانيني  قل���ت: �لآ

له »ح���دد« �أو »�لبعل«  �لقدم���اء، كان دينه���م كدين �أ�شافه���م، فهم بدورهم عبدو �لإ

�إل���ه �خل�شب و�ملط���ر و�لعا�شفة، و�لرع���د، وكانو� يطلقون عليه م���ن باب �لحرت�م 

آدون« �أي »�ل�شيد«، و�شموه �أي�شًا »بعل �شم���ني« �أي »�إله �ل�شماو�ت«  و�لتبجي���ل لق���ب »�

رامية دم�شق وبردى والآ
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له �إيل«  لف �لثاين قبل �مليالد »�لإ
له���ة: عندهم كما يف �أوغاريت يف �لأ وكان �سي���د �لآ

ر�مية �مل�ؤلف من مقطعني »�س���م- �يل« �أي »��سم  ومن���ه ج���اء ��سم مملكة »�سم���األ« �لآ

ر�مي���ة ول �سيما »دم�سق«  ل���ه »ح���دد« �نت�رشت يف معظ���م �ملمالك �لآ �هلل« وعب���ادة �لإ

له فاأقام�� له معبدً� بديعًا يف و�سط  و»�سماأل« و»حّر�ن« وقد هام �أهل دم�سق بهذ� �لإ

آثار غات�س«  مدينته���م، وحم���ل مل�ك دم�س���ق ��سمه تيمن���ًا، وكان له قرينة تدع���ى »�

وغاريتية، و»ع�ستار«  ر�مي ل� »عّناة« �لكنعانية �لأ وه���ي رب���ة �خل�سب، وهي �ملعادل �لآ

�لبابلي���ة، وكان لها يف مدينة »هري�ب�لي�س« )مدين���ة منبج �حلالية( معبدً� �سخمًا 

تقام فيه �لحتفالت �لدينية يف �ملنا�سبات �لكربى..

ر�مي�ن ورث�� ثقافة بالد �ل�سام �ملمتدة على ثمانية �آلف عام من  يا �سديقي، �لآ

ر�مية، �لتي ل يز�ل �سكان بلدة معل�ل، وقرى جبعدين وبخعة  �لتاري���خ، و�للغ���ة �لآ

وغريها يتكلم�نها، هي و�رثة هذ� �لتاريخ �حلافل بالعطاء و�لتجدد، وقد ��ستمرت 

�سالمية بقرون، ثم تخّلت عن  ر�مي���ة يف �س�رية حتى بعد �لفت�ح���ات �لعربية �لإ �لآ

ثار  خته���ا �لعربي���ة، غري �أنه���ا تركت يف �لعربي���ة جمم�عة كبرية م���ن �لآ مكانته���ا لأ

�سماء.. فعال و�ملفرد�ت و�لأ �لباقية حتى �لي�م يف ت�رشيف �لأ

رامية دم�شق وبردى والآ
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